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Α. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηεο Οξθσηήο Διέγθηξηαο Ινγίζηξηαο  

Πξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ΑΘΖΛΑ ΠΑΡΑΥΩΡΖΔΗ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΑΘΖΛΑ ΠΑΡΑΥΩΡΖΔΗ ΑΛΩΛΤΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 

2012, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο 

ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη 

κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε 

θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε 

ηνλ έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα 

πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε 

θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά 

κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο 

βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο 

αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Θαηά ηε 

δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, 

κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ 

ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο.  Ο 

έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη 

κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, 

θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

Γλώκε 

 

Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε 

νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΑΘΖΛΑ ΠΑΡΑΥΩΡΖΔΗ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα 
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ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 

Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Θεκάησλ 

 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ 

απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 

 

Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 

Ζ Οξθσηή Διέγθηξηα Ινγίζηξηα 

 

 

 

 

Βαζηιηθή Παπαδήζηκνπ 

 ΑΚ ΟΔΙ  32821 
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Β. ΔΘΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ∆ΗΟΗΘΖΣΗΘΟΤ  ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ ΣΖ «ΑΘΖΛΑ ΠΑΡΑΥΩΡΖΔΗ 

ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΔΠΗ ΣΩΛ ΔΣΑΗΡΗΘΩΛ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ ΘΑΣΑΣΑΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2012 

Θύξηνη Κέηνρνη, 

Ζ παξνχζα Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αθνξά ηελ θιεηφκελε ρξήζε 2012 θαη ζπληάρζεθε 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 άξζξν 43α παξάγξαθνο 3, φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη ην 

Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο. ηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά πιεξνθνξίεο ηεο Δηαηξείαο 

ΑΘΖΛΑ ΠΑΡΑΥΩΡΖΔΗ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε (νηθνλνκηθή ζέζε, ζπλνιηθά έζνδα θιπ) θαη κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θιεηφκελεο εηαηξηθήο ρξήζεο (01.01.2012 – 31.12.2012), ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα θαη ηελ 

επίδξαζε απηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο απηήο. Δπίζεο γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ 

θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ε Δηαηξεία ζην κέιινλ, ε πξνβιεπφκελε πνξεία 

θαη εμέιημε ηεο Δηαηξείαο, νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ εηαηξεηψλ θαη 

πξνζψπσλ θαη κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα. 

Ζ παξνχζα Έθζεζε ζπλνδεχεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 01/01/2012 – 31/12/2012 θαη 

πεξηιακβάλεηαη απηνχζηα ζηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε πνπ αθνξά ηε ρξήζε 2012.  

 

Αλαζθόπεζε ζεκαληηθώλ γεγνλόησλ 

 

Σελ 25/6/2012 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ, κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθαλ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο πνπ έιεμε 31/12/2011. 

 

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 2012  

 

Πην αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεληαη σο αθνινχζσο:  

Θύθινο εξγαζηώλ: Ζ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2012 έθιεηζε κε θχθιν εξγαζηψλ € 1.841.533,00 (2011: € 

537.077,00).  

Θόζηνο πσιήζεσλ: Σν θφζηνο πσιήζεσλ πξνζδηνξίζηεθε ζε πνζφ € 1.791.339,69 (2011: € 522.768,27). 

Άιια  έμνδα εθκεηάιιεπζεο: Σα άιια   έμνδα εθκεηάιιεπζεο γηα ηε ρξήζε 2012 δηακνξθψζεθαλ ζε  € 

292,32 (2011 : € 0). 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο: Σα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο γηα ηε ρξήζε 2012 δηακνξθψζεθαλ ζε 

πνζφ € 21.039,93 (2011:  € 4.143,45). 

Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (θαζαξά): Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα  γηα ηε ρξήζε 2012 

δηακνξθψζεθαλ ζε έμνδα € 201,77 (2011: έζνδα € 135,03). 

Φόξνο εηζνδήκαηνο: Ο θφξνο εηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε 2012 αλήιζε ζε € 6.292,74 (2011 : € 285,00). 

Σν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο 2012 δηακνξθψζεθε ζε θέξδε κεηά απφ θφξνπο € 22.366,55 (2011: θέξδε € 

10.015,31). 
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Αλάιπζε θνλδπιίσλ Θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο  

 

Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

Σελ 31.12.2012 αλέξρνληαη ζε πνζφ € 304.763,73 (2011: € 683.097,47) θαη αθνξά: Απαηηήζεηο απφ πειάηεο € 

255.579,17 (2011: € 660.604,71), Ινηπέο απαηηήζεηο € 4.320,51 (2011: € 152,80) θαη Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδχλακα € 44.864,05 (2011: € 22.339,96). 

 

Ίδηα θεθάιαηα 

Σν ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο ζηηο 31/12/2012 αλέξρεηαη ζε € 68.081,54 (2011:€ 45.714,99). 

 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Σελ 31.12.2012 αλέξρνληαη ζε πνζφ € 236.682,19 (2011: € 637.382,78) θαη αθνξά : Πξνκεζεπηέο € 4.329,60 

(2011: €0), Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο € 58.668,29 (2011: € 106.886,99) θαη Ινηπέο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο € 173.684,30 (2011: € 530.495,49). 

 

Κεξηζκαηηθή πνιηηηθή - Γηάζεζε θαζαξώλ θεξδώλ 

 

Ζ Δηαηξεία ζηελ ελ ιφγσ ρξήζε παξνπζίαζε θέξδε κεηά θφξσλ € 22.366,55. Σα θέξδε πνπ παξακέλνπλ πξνο 

δηάζεζε, χζηεξα απφ ηελ θάιπςε ζσξεπκέλσλ δεκηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ ζπλνιηθνχ πνζνχ € 

14.285.01, αλέξρνληαη ζε € 8.081,54. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία Σαθηηθνχ 

Απνζεκαηηθνχ, € 633,59 € ζχκθσλα κε ηα θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο κε ζθνπφ 

ην ππφινηπν € 7.447,95 λα παξακείλεη ζηα απνηειέζκαηα εηο λέν γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

Δηαηξείαο. Ζ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ησλ Κεηφρσλ ζηε πξνζερή Σαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ. 

 

Πξνβιεπόκελε πνξεία θαη εμέιημε 

 

Ζ Γηνίθεζε ζεσξεί φηη ε ηξέρνπζα δηεζλήο θξίζε απνηειεί ζνβαξφ παξάγνληα αβεβαηφηεηαο γηα ηνπο φξνπο κε 

ηνπο νπνίνπο ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηφζν νη αγνξέο φζν θαη ε δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ε εηαηξεία. 

Παξά ηαχηα, νη πξννπηηθέο γηα ηνλ φγθν εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ην 2013 παξνπζηάδνληαη ζεηηθέο θαη δελ 

αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα πνπ ζα θαηαζηήζνπλ αδχλαηε ηε ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο. 

 

Γηαρείξηζε Θηλδύλσλ 

 

Ζ Δηαηξεία δελ αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζεη ζέκαηα ζνβαξνχ θηλδχλνπ. 

Γελ έρεη εθηεζεί κέρξη ζήκεξα ζε θηλδχλνπο αγνξάο φπσο ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν επηηνθίνπ. 

Δπίζεο δελ έρεη εθηεζεί ζε πςειφ βαζκφ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (θαζψο ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ εθηίζεληαη ζην 

θίλδπλν απηφ είλαη ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηα νπνία είλαη θαηαηεζεηκέλα ζε θεξέγγπεο ηξάπεδεο) 

θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. 
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πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε  

 

Οη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε ζηε ρξήζε 2012 θαη ηα ππφινηπα ηελ 31/12/2012 έρνπλ σο 

θαησηέξσ: 

Αγνξέο αγαζώλ ή ππεξεζηώλ από ζπλδεδεκέλα 
κέξε 

  

Κεηξηθή  1.200 

  1.200 

Παξνρή ππεξεζηώλ   

    

Κεηξηθή  40.150 

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 1.801.383 

  1.841.533 

 

Σα ππφινηπα απαηηήζεσλ ππνρξεψζεσλ απφ θαη πξνο ηα ζπλδεδεκέλα κέξε έρνπλ σο εμήο: 

Απαηηήζεηο από παξνρή ππεξεζηώλ 

  

Κεηξηθή    3.413,25 

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 252.165,92 

  255.579,17 

Τπνρξεώζεηο   

    

Κεηξηθή 5.441,37 

  5.441,37 

 

Γελ ππάξρνπλ παξνρέο πξνο ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε γηα ηε ρξήζε 2012. 

Oη ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε βάζε ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο ηεο αγνξάο. 

Δθηφο ησλ αλσηέξσ, δελ ππάξρνπλ άιιεο ζπλαιιαγέο γηα ην 2012, ππφινηπα απαηηήζεσλ, ππνρξεψζεσλ θαη 

δεζκεχζεσλ ηελ 31/12/2012 κε ζπλδεδεκέλα κέξε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Ι.Π. 24. 

Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε. Γελ ππάξρνπλ ακνηβέο θαη παξνρέο ζε κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

 

Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα πνπ λα ρξήδνπλ αλαθνξάο ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Γ.Π.Υ.Α.. 

 

Ινηπά ζέκαηα 

 

 Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο γηα ηηο θνξνινγηθέο ηεο δειψζεηο απφ ηελ 

ζχζηαζε ηεο  2004 (12/3/2004-31/12/2005 α΄ ππεξδσδεθάκελε ρξήζε) κέρξη θαη ηε ρξήζε 2010.  

Σν θνξνινγηθφ απνηέιεζκα ησλ ρξήζεσλ απηψλ αλέξρεηαη ζε δεκηέο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη 

αλακνξθψζεηο βάζεη θψδηθα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο,  νη θνξνινγηθέο δειψζεηο έρνπλ ππνβιεζεί 
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εκπξφζεζκα θαη  δελ ππάξρνπλ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο. Ωο εθ ηνχηνπ δελ πξνθχπηεη αλάγθε γηα 

ζρεκαηηζκφ πξφβιεςεο ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηπρφλ δηαθνξψλ θνξνινγηθψλ ειέγρνπ 

θαη πξνζηίκσλ ζε κειινληηθφ έιεγρν. Δληφο ηνπ 2012 νινθιεξψζεθε ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ γηα ηε ρξήζε 2011 πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 

παξ. 5 Λ. 2238/1994 θαη εθδφζεθε «Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» κε ζπκπέξαζκα «Υσξίο 

επηθχιαμε».  

Γηα ηε ρξήζε 2012 ε Eηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Λ. 2238/1994 φπσο απηέο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, θαη ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζείζαο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

ΠΟΙ 1159/2011. Ο έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ 

πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2012. Αλ 

κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ δηνίθεζε ηεο 

Δηαηξείαο εθηηκά φηη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκηνπξγίαο ζρεηηθήο πξφβιεςεο γηα ηηο αλέιεγθηεο 

ρξήζεηο θαζψο εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, ππνβάιεη εκπξφζεζκα ηηο 

θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη δελ έρεη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 

 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο  πεξηιακβάλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο  ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΑΘΖΛΑ ΑΣΔ κε έδξα ηελ Διιάδα, ε νπνία θαηέρεη ην 99% 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. 

 

 

Καξνχζη, 23 Απξηιίνπ 2013 

Δθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

 

Υξήζηνο Ησάλλνπ 

Πξφεδξνο θαη  Γηεπζχλσλ  χκβνπινο 
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Γ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο     

Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «ΑΘΖΛΑ 

ΠΑΡΑΥΩΡΖΔΗ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ζηηο 23 Απξηιίνπ 2013 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή 

ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε http://www.athena-par.gr, πνπ θαη ζα παξακείλνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ 

επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπληάμεσο θαη 

δεκνζηνπνηήζεψο ηνπο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ Σχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε κία γεληθή 

ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο Δηαηξείαο, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.athena-par.gr/
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ηνηρεία Θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο Δηαηξείαο  (πνζά ζε επξώ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ 31/12/2012 31/12/2011 

εκείσζε 

Θπθινθνξηαθά Πεξηνπζηθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 7.2 255.579,17  660.604,71  

Ινηπέο Απαηηήζεηο 7.3 4.320,51  152,80  

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 7.4 44.864,05  22.339,96  

ύλνιν 304.763,73  683.097,47  

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ 304.763,73  683.097,47  

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

Ίδηα Θεθάιαηα 

Κεηνρηθφ θεθάιαην 7.5 60.000,00  60.000,00  

Απνηειέζκαηα εηο λέν 8.081,54  (14.285,01) 

ύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 68.081,54  45.714,99  

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο 7.6 4.329,60  0,00  

Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο 7.7 58.668,29  106.886,99  

Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 7.8 173.684,30  530.495,49  

ύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ 236.682,19  637.382,48  

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 236.682,19  637.382,48  

ύλνιν Ηδηώλ Θεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ 304.763,73  683.097,47  
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ηνηρεία Θαηάζηαζεο πλνιηθώλ Δζόδσλ Δηαηξείαο (πνζά ζε επξώ) 

εκείσζε 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Θχθινο εξγαζηψλ 7.9 1.841.533,00 537.077,00 

Θφζηνο πσιήζεσλ 7.10 (1.791.339,69) (522.768,27)

Κηθηό Θέξδνο 50.193,31 14.308,73 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 7.10 (21.039,93) (4.143,45)

Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο 7.11 (292,32) 0,00 

Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ Υξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ
28.861,06 10.165,28 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 7.12 (275,24) (50,00)

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 7.12 73,47 185,03 

Θέξδε (Εεκηέο) πξν θόξσλ 28.659,29 10.300,31 

Φόρος ειζοδήμαηος 7.13 (6.292,74) (285,00)

Θέξδε (Εεκηέο) κεηά από θόξνπο 22.366,55 10.015,31 

Θαηαλεκεκέλα ζε :

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 22.366,55 10.015,31 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

Ινηπά πλνιηθά Έζνδα

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά θόξσλ 0,00 0,00 

ΤΓΘΔΛΣΡΩΣΗΘΑ ΤΛΟΙΗΘΑ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΥΡΖΖ 22.366,55 10.015,31 

Απνδηδόκελα ζε :

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 22.366,55 10.015,31 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

Θέξδε ή (Εεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) 7.14 1,1183 0,5008 

Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ Υξεκαηνδνηηθώλ θαη 

Δπελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ
28.861,06 10.165,28 

 

Οη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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ηνηρεία Θαηάζηαζεο Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Δηαηξείαο (πνζά ζε επξώ) 

Κεηνρηθό θεθάιαην
Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ
ύλνιν

Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011,  ζύκθσλα 

κε ηα ΓΠΥΑ
60.000,00 -24.300,32 35.699,68

Κεηαβνιή ηδίσλ Θεθαιαίσλ  γηα ηε ρξήζε 01/01 - 

31/12/2011
πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο 0,00 0,00 0,00

Θαζαξά Απνηειέζκαηα Υξήζεο 10.015,31 10.015,31

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο 0,00 0,00 0,00

πγθεληξσηηθά πλνιηθά έζνδα ρξήζεο 0,00 10.015,31 10.015,31

Τπόινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ  θαηά ηελ 31ε  

Γεθεκβξίνπ 2011
60.000,00 -14.285,01 45.714,99

Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012,   ζύκθσλα 

κε ηα ΓΠΥΑ
60.000,00 -14.285,01 45.714,99

Κεηαβνιή ηδίσλ Θεθαιαίσλ  γηα ηε ρξήζε 01/01 - 

31/12/2012
πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο 0,00 0,00 0,00

Θαζαξά Απνηειέζκαηα Υξήζεο 22.366,55 22.366,55

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο 0,00 0,00 0,00

πγθεληξσηηθά πλνιηθά έζνδα ρξήζεο 0,00 22.366,55 22.366,55

Τπόινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ  θαηά ηελ 31ε  

Γεθεκβξίνπ 2012
60.000,00 8.081,54 68.081,54
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ηνηρεία Θαηάζηαζεο Σακεηαθώλ Ρνώλ -Έκκεζε κέζνδνο Δηαηξείαο  (πνζά ζε επξώ)  

31/12/2012 31/12/2011

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Θέξδε (Εεκηέο) Υξήζεο  (Πξν θόξνπ) 28.659,29 10.300,31 

Πξνζαξκνγέο ζε Θέξδε / (Εεκηέο)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/έμνδα 201,77 (135,03)

28.861,06 10.165,28 

Κεηαβνιέο Θεθαιαίνπ θίλεζεο

Κείσζε / (Αχμεζε) απαηηήζεσλ 400.857,83 (659.836,42)

Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ (406.993,03) 633.835,81 Δθξνή ππνρξέσζεο παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ιφγσ 

ζπληαμηνδφηεζεο

ύλνιν κεηαβνιώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο (6.135,20) (26.000,61)

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 22.725,86 (15.835,33)

Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα πιεξσζέληα (275,24) (50,00)

Θαηαβιεζείο θφξνο εηζνδήκαηνο 0,00 (285,00)Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 22.450,62 (16.170,33)

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 73,47 185,03 
Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 73,47 185,03 

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο απν εθζνδέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα 0,00 0,00 

Θαζαξέο Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 0,00 0,00 

Θαζαξή (κείσζε)/ αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 

θαη ηζνδύλακα 22.524,09 (15.985,30)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 22.339,96 38.325,26 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο  ηεο 

ρξήζεο 44.864,05 22.339,96 
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Δπεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

1 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 

1.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

 

Σελ 12.3.2004 θαηαρσξήζεθε ζην κεηξψν αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη πήξε αξηζκφ κεηξψνπ 

56357/01ΑΣ/Β/04/88 ε αλψλπκε εηαηξεία «ΑΘΖΛΑ ΔΛΔΡΓΔΗΑΘΖ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε ην δηαθξηηηθφ 

ηίηιν «ΑΘΖΛΑ ΔΛΔΡΓΔΗΑΘΖ Α.Δ.» θαζψο επίζεο θαη ε ΔΚ-26/0/12.3.2004 απφθαζε κε ηελ νπνία δφζεθε 

άδεηα ζχζηαζεο θαη εγθξίζεθε ην θαηαζηαηηθφ ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο φπσο θαηαξηίζζεθε κε ηελ  

6995/8.3.2004 πξάμε ζχζηαζεο αλψλπκεο εηαηξείαο ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ Γεσξγίνπ Ησάλλνπ 

Βνπδνχξε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, φπσο ηζρχεη (ΦΔΘ 

2176/16.3.2004). 

Σελ 15.5.2009 θαηαρσξήζεθε ζην κεηξψν αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ην απφ 29.4.2009 πξαθηηθφ ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο ΑΘΖΛΑ ΔΛΔΡΓΔΗΑΘΖ Α.Δ.  κε ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθαλ ηα άξζξα 1 θαη 2 ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ (ΦΔΘ 3851/27.5.2009): α. Αιιαγή ηεο επσλπκίαο ζε «ΑΘΖΛΑ ΠΑΡΑΥΩΡΖΔΗ  ΑΛΩΛΤΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ»  θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΑΘΖΛΑ ΠΑΡΑΥΩΡΖΔΗ Α.Δ.» θαη ε δε μελφγισζζε απφδνζε απηήο 

«ATHENA CONCESSIONS S.A.» (άξζξν 1) θαη β. ηνπ ζθνπνχ ηεο (άξζξνπ 2). 

Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο ζήκεξα βξίζθεηαη ζην Καξνχζη Αηηηθήο (νδφο Ακαξνπζίνπ Υαιαλδξίνπ 16, Σ.Θ. 

15125) θαη δελ έρεη ηδξχζεη ππνθαηαζηήκαηα.  

Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην  θαηαζηαηηθφ ηεο έρεη νξηζζεί  ζε 30 ρξφληα ήηνη κέρξη ην 2034. 

Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξεία θαηέρνληαη θαηά 99% απφ ηελ εηαηξεία ΑΘΖΛΑ ΑΣΔ θαη  1% απφ ηδηψηε.  

Ζ ΑΘΖΛΑ ΠΑΡΑΥΩΡΖΔΗ Α.Δ. ηελ 31.12.2012  απαζρνινχζε έλα (1) άηνκν πξνζσπηθφ κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (31.12.2011: 0 άηνκα πξνζσπηθφ).  

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ εγθξίζεθαλ 

ζηηο 23.4.2013 απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο ΑΘΖΛΑ ΠΑΡΑΥΩΡΖΔΗ Α.Δ.. χκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηξνπνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ επηηξέπνληαη κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο. 

Αλαθέξεηαη φηη νη παξνχζεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεινχλ ππφ ηελ νξηζηηθή έγθξηζε ηεο Σαθηηθήο 

Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ΑΘΖΛΑ ΠΑΡΑΥΩΡΖΔΗ Α.Δ. πεξηιακβάλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο ΑΘΖΛΑ ΑΛΩΛΤΚΖ ΣΔΥΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΑΘΖΛΑ ΑΣΔ), εηαηξεία ηεο νπνίαο νη κεηνρέο είλαη 

εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.  Ζ ΑΘΖΛΑ ΑΣΔ έρεη θαηαζηαηηθή έδξα ηελ Διιάδα, ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην 

ηεο ΑΘΖΛΑ ΠΑΡΑΥΩΡΖΔΗ Α.Δ.  απφ ηε ζχζηαζε ηεο ΑΘΖΛΑ ΠΑΡΑΥΩΡΖΔΗ Α.Δ. κέρξη ζήκεξα κε 

πνζνζηφ 99% θαη ηελ ελνπνηεί ζηηο δηθέο ηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηε κέζνδν ηεο 

νιηθήο ελνπνίεζεο θαη ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

Γ.Π.Υ.Α.  

 

πλνπηηθά νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία έρνπλ σο εμήο: 

 

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

1. Υξήζηνο Ησάλλνπ –Πξφεδξνο 

2. Απφζηνινο Κχηηιεο -Αληηπξφεδξνο 
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3. Αλαζηάζηνο Σζαθαλίθαο - Κέινο  

 

Ζ εθινγή ηνπ αλσηέξσ Γ.. έγηλε κε ηελ  Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ζηηο  30/6/2009 θαη ε 

ζεηεία ηνπ ιήγεη ζηηο 30/6/2014. 

 

Δπνπηεύνπζα αξρή: Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, 

Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο  Π.Δ. Βνξείνπ Σνκέα Αζελψλ,  

Σκήκα Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ 

Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ: 999643509  

Αξκόδηα Γ.Ο.Τ.: ΦΑΔ ΑΘΖΛΩΛ 

Αξηζκφο Γ.Δ.ΚΖ : 5729501000 

Αξηζκόο Κεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ: 56357/01ΑΣ/Β/04/88 

 

Noκηθνί ύκβνπινη 

Απιαληή Εσή 

Λόκηκνο Διεγθηήο  

Παπαδήζηκνπ Βαζηιηθή 

Grant Thornton Α.Δ. 

1.2 Φύζε Γξαζηεξηνηήησλ 

Ο ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο έρεη σο εμήο: 

α) Ζ γηα ίδην ή γηα αιιφηξην ινγαξηαζκφ ζηελ Διιάδα ή ηελ αιινδαπή, απηνηειήο ή ζε ζπλεξγαζία µε 

ηξίηνπο κειέηε, ρξεκαηνδφηεζε, θαηαζθεπή, δηαρείξηζε, ζπληήξεζε, αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη 

εθκεηάιιεπζε παληφο είδνπο έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έξγσλ παξαρψξεζεο 

θαη ησλ .Γ.Η.Σ. (πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα),  κε νπνηνδήπνηε  επηρεηξεκαηηθφ ζχζηεκα, 

θαζψο θαη ε παξνρή πάζεο θχζεσο ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ µε απηά.  

β) Ζ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ζπκκεηνρή ζε πάζεο θχζεσο εηαηξείεο, ελψζεηο πξνζψπσλ, θνηλνπξαμίεο θαη 

επηρεηξήζεηο, πθηζηάκελεο ή πνπ κέιιεηαη λα ηδξπζνχλ,  εκεδαπέο ή αιινδαπέο, κε ή ρσξίο  λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαη' άξζξν 9 παξ. 6 λ. 3522/2006 ζπκκεηνρψλ. 

γ) Ζ αλάιεςε ηεο ηερληθήο Γηεχζπλζεο,  ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο εθηέιεζεο  θαη ηεο ζέζεο  ζε ιεηηνπξγία 

ηερληθψλ έξγσλ ή επελδχζεσλ γεληθά (PROJECT MANAGEMENT). 

δ) Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο (Facility Management), ηερληθήο ή/θαη ελεξγεηαθήο ιεηηνπξγίαο, ε 

δηαρείξηζε πάζεο θχζεσλ έξγσλ ή/θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ απηψλ, θαζψο θαη 

ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ αζθαιείαο.  

ε) Ζ αλάιεςε θαη εθηέιεζε, απηνηειψο ή ζε ζπλεξγαζία µε ηξίηνπο, πάζεο θχζεσο ηερληθψλ έξγσλ 

Γεκνζίσλ, Γεκνηηθψλ, Ηδησηηθψλ θαη γεληθά θπζηθψλ ή/θαη Λνκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ ή Οξγαληζκψλ ή πλεηαηξηζκψλ πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ε αλάιεςε θαη εθηέιεζε πάζεο θχζεσο 

κειεηψλ θαη εξεπλψλ.  

ζη) Ζ παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ππεξεζηψλ πξνο νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηαηξεηψλ ή θνηλνπξαμηψλ ζηηο νπνίεο ηπρφλ ζπκκεηέρεη, ζηνπο ηνκείο: (α) 

εθπφλεζεο θάζε είδνπο ηερληθψλ, νηθνλνκνηερληθψλ ή νηθνλνκηθψλ κειεηψλ, (β) θαηαζθεπήο ηερληθψλ 

έξγσλ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο θαη πάζεο θχζεσο ζπλδενκέλσλ ινηπψλ ππεξεζηψλ (Π.ρ. ελδεηθηηθά 
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αλαθέξνληαη: κεραλνξγάλσζεο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ζρέζεσλ µε επελδπηέο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο, δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ, ζρέζεσλ µε Σξάπεδεο, αζθάιεηεο, ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θνξνινγηθψλ θαη ινγηζηηθψλ ππνζέζεσλ θαη ζπκβνιήο ζηελ ηήξεζε ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ, νηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ, ππνζηήξημεο θαηά ηελ εθπφλεζε - αλάιπζε 

επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, ππνζηήξημεο θαη πινπνίεζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθσληψλ, ζπγρσλεχζεσλ, 

κεηαζρεκαηηζκψλ θιπ.), (γ) ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη δηαρείξηζεο πάζεο θχζεσο έξγσλ ή 

εγθαηαζηάζεσλ.  

δ) Ζ αλέγεξζε, µε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα, νηθνδνκψλ θαη νηθνδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ε πψιεζε ή 

εθκεηάιιεπζε ηνπο ή εθκεηάιιεπζε µε νπνηνδήπνηε ηξφπν ησλ  νηθνδνκψλ ή νξηδνληίσλ ηδηνθηεζηψλ πνπ 

πεξηέξρνληαη ζηελ Δηαηξεία.  

ε) Ζ δηαρείξηζε ηεο ίδηαο  πεξηνπζίαο ηεο (θηλεηήο θαη αθίλεηεο).  

ζ) Ζ απφθηεζε, θαηνρή, πψιεζε θαη δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ επί, πάζεο θχζεσο, ρξενγξάθσλ, θηλεηψλ 

αμηψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ, εηζεγκέλσλ ή µε ζε ρξεκαηηζηεξηαθή 

αγνξά ή νξγαλσκέλε αγνξά θεθαιαίνπ.  

η) Ζ άζθεζε πάζεο θχζεσο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ εκεδαπή θαη ηελ αιινδαπή.  

θ) Ζ δηελέξγεηα πάζεο άιιεο πξάμεσο, εξγαζίαο, δξαζηεξηφηεηαο ή ζπλαιιαγήο, πνπ ζπλδέεηαη άκεζα ή 

έκκεζα κε ηηο πξναλαθεξφκελεο ή πνπ πξνάγεη  ηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηεο Δηαηξείαο.  

Πξνο επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο, ε Δηαηξεία δχλαηαη:  

α) Λα ζπκκεηέρεη µε νπνηνδήπνηε ηξφπν, είηε µε εηζθνξέο, είηε µε απφθηεζε εηαηξηθψλ ηίηισλ, ζε 

νπνηαδήπνηε επηρείξεζε είηε πθηζηάκελε είηε πνπ ζα ηδξπζεί, εκεδαπή ή αιινδαπή, ηδίνπ, παξεκθεξνχο ή 

άιινπ ζθνπνχ, κε νπνηνδήπνηε εηαηξηθφ ηχπν θαη λα ζπγρσλεχεηαη µε άιιε Δηαηξεία ή λα απνξξνθά άιιε 

ζπλαθή επηρείξεζε, αηνκηθή ή εηαηξηθή, νπνηνπδήπνηε  εηαηξηθνχ ηχπνπ.  

β) Λα ζπκκεηέρεη, µε νπνηαδήπνηε κνξθή, ζε φιεο ηηο θάζεηο δηαδηθαζίαο δηαγσληζκψλ πνπ 

πξνθεξχζζνληαη ζην εζσηεξηθφ ή/θαη ζην εμσηεξηθφ, είηε απηνηειψο είηε ζην πιαίζην ηεο ππνζηήξημεο ησλ 

ζπγαηξηθψλ ή ζπλδεδεκέλσλ µε απηήλ εηαηξεηψλ θαη γεληθά ησλ  εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη.  

γ) Λα πξνβαίλεη ζε θάζε απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα ηελ πινπνίεζε, είηε ακέζσο είηε εκκέζσο, ζπκβάζεσλ 

πθηζηακέλσλ ή πξνβιεπνκέλσλ απφ δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε ε Δηαηξεία, µέζσ ηεο 

ρξήζεο θάζε αλαγθαίαο ηερλνγλσζίαο, ππνζηήξημεο, πξνζσπηθνχ θαη φισλ ελ γέλεη ησλ απαηηνχκελσλ 

κέζσλ ησλ εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη.  

δ) Λα ζπλεξγάδεηαη µε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θαη µε νπνηνλδήπνηε ηξφπν.  

ε) Λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία ή γξαθεία νπνπδήπνηε ζηελ αιινδαπή θαη ζηελ εκεδαπή.  

ζη) Λα αληηπξνζσπεχεη νπνηαδήπνηε επηρείξεζε, εκεδαπή ή αιινδαπή, πνπ έρεη ηνλ ίδην ή παξεκθεξή 

ζθνπφ µε ην ζθνπφ ηεο εηαηξείαο.  

δ) Όιεο ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο ε Δηαηξεία κπνξεί λα ηηο εθηειεί είηε γηα ινγαξηαζκφ ηεο, είηε γηα 

ινγαξηαζκφ ηξίησλ µε πξνκήζεηα ή πνζνζηά, είηε ζπλεηαηξηθά, είηε ζπκπξάηηνληαο µε ηξίηα θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα δεκφζηα ή ηδησηηθά.  
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ε) Λα δίδεη ηξηηεγγπήζεηο ή εγγπήζεηο ππέξ ηξίησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ κε ηα νπνία ζπλεξγάδεηαη 

ή ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ε ίδηα ή ζπγαηξηθέο ηεο ή ζπλδεδεκέλεο µε απηήλ εηαηξείεο, θαζψο θαη λα δηαζέηεη 

πξνο απηά θάζε αλαγθαία ππνζηήξημε, πξνο φθεινο ηεο Δηαηξείαο θαη επφδσζε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, 

παξέρνληαο πάζεο θχζεσο αζθάιεηεο, ελνρηθέο ή εκπξάγκαηεο.  

ζ) Λα δεηεί ηελ έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ή ελέγγπσλ πηζηψζεσλ, ζε επξψ ή ζε μέλν λφκηζκα, ππέξ 

ηξίησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ κεηά ησλ νπνίσλ ζπλεξγάδεηαη ή ζηα νπνία ζπκκεηέρεη, πξνο φθεινο 

ηεο Δηαηξείαο θαη επφδσζε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, παξέρνληαο πάζεο θχζεσο αζθάιεηεο, ελνρηθέο θαη 

εκπξάγκαηεο.  

η) Λα αζθεί θαη λα αλαπηχζζεη νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή ή επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα 

δηεπθνιχλεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε απηήο  ή/θαη ησλ εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο απηή ζπκκεηέρεη.  

ηα) Λα ζπκκεηέρεη ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, Λνκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, 

Οξγαληζκψλ θαη Ηδησηψλ.  

Σν ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2011 ε Δηαηξεία αλέπηπμε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο. 

2. Πιεξνθνξίεο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη πιαίζην θαηάξηηζεο,  ζύκθσλα 

κε ηα Γ.Π.Υ.Α. 

Οη Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηελ 31ε Γεθεµβξίνπ 2012 πνπ θαιχπηνπλ ηε ρξήζε απφ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο θαη ηελ 31ε ∆εθεµβξίνπ 2012: 

 

- Έρνπλ ζπληαρζεί µε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (goingconcern) θαη είλαη 

ζχµθσλεο µε ηα ∆ηεζλή Πξφηππα Υξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο (∆ΠΥΑ) πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

ηελ Δπηηξνπή ∆ηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ δηεξµελεηψλ ηνπο, νη νπνίεο 

έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξµελείαο Πξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε µέρξη ηελ 31/12/2012. 

- Έρνπλ ζπληαρζεί µε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. 

- Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζηηο βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο, κεζφδνπο θαη εθηηκήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε.  

- Σν ιεηηνπξγηθφ λφµηζµα ηεο Δηαηξείαο, δειαδή ην λφµηζµα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνµηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία είλαη ην Δπξψ. Όια ηα πνζά παξνπζηάδνληαη 

ζε επξψ εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.  

- Ζ Δηαηξεία αλέπηπμε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ζην ηνκέα παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ θνζηνιφγεζε θαη επίβιεςε ηερληθψλ έξγσλ ην ηειεπηαίν ηξίκελνπ ηνπ 2011. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ ηα ζηνηρεία ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο ηνπ 2012 δελ κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ ζπγθξίζηκα κε 

απηά ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.  

- Γελ έρεη επέιζεη δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο/δξαζηεξηφηεηαο. 

- Έρνπλ εγθξηζεί νκφθσλα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζηηο 23 Απξηιίνπ 2013. Βάζεη 

ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, δελ επηηξέπνληαη ηξνπνπνηήζεηο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπο. 

- Πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο ΑΘΖΛΑ ΑΛΩΛΤΚΖ 

ΣΔΥΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΑΘΖΛΑ Α.Σ.Δ.» (κεηξηθή εηαηξεία) ε νπνία έρεη έδξα ζηελ 
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Διιάδα, κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Ζ ΑΘΖΛΑ Α.Σ.Δ. θαηέρεη ζηηο 31/12/2012 πνζνζηφ 

99% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. 

 

3. Αιιαγή ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο 

ηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο έρνπλ ηεξεζεί νη ινγηζηηθέο αξρέο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα 

θαηαξηηζηνχλ νη Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011, πξνζαξκνζκέλσλ κε λέα Πξφηππα, θαη ηηο 

αλαζεσξήζεηο επί ησλ Πξνηχπσλ, πνπ επηηάζζνπλ ηα ΓΠΥΑ (βι. παξαγξάθνπο 3.1 έσο 3.2). Πξψηε 

εθαξκνγή ησλ ∆ηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο (∆ΠΥΑ) 

 

3.1  Λέα Πξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ, ηα 

νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

Οη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ ΓΠΥΑ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ (IASB) θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ 01/01/2011 ή κεηαγελέζηεξα. 

πγθεθξηκέλα: 

 Σξνπνπνηήζεηο ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο κεηαθνξάο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011) 

θνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα επηηξέςεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο κεηαθνξάο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ησλ νπνηνλδήπνηε θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα 

παξακείλνπλ ζηελ νληφηεηα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηε κεηαθνξά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

έλα δπζαλάινγν πνζφ ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαθνξάο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξνο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο. Ζ Δηαηξία δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε απηή λα έρεη επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2011.  

 Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΠ 12 «Αλαβαιιόκελνο Φόξνο: Αλάθηεζε ησλ ππνθείκελσλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ» (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 

κεηά ηελ 01/01/2012) 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 εθδφζεθε ε παξνχζα ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΠ 12 «Φφξνη Δηζνδήκαηνο». Ζ 

ηξνπνπνίεζε απηή παξέρεη ρξήζηκεο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

απνηηκψκελα ζηηο εχινγεο αμίεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΙΠ 40 «Δπελδπηηθά αθίλεηα» ηα νπνία 

αλαθηψληαη κέζσ ηεο ρξήζεο ή κέζσ ηεο πψιεζήο ηνπο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2012. Πξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξία ζα 

εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε 

εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012.  

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» - Έληνλνο ππεξπιεζσξηζκόο / Αθαίξεζε ησλ 

ζηαζεξώλ εκεξνκεληώλ αλαθνξηθά κε ηνπο πηνζεηνύληεο γηα πξώηε θνξά ηα ΓΠΥΑ 

(εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011) 

Οη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 1 «Πξψηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο» εθδφζεθαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010. Οη ηξνπνπνηήζεηο αληηθαζηζηνχλ αλαθνξέο ζε ζηαζεξέο 

εκεξνκελίεο αλαθνξηθά κε ηνπο πηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ κε ηνλ νξηζκφ ηεο «εκεξνκελίαο 

κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ». Οξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο αλαθνξηθά κε ην πψο κία επηρείξεζε παξνπζηάδεη ηηο 

Οηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ κεηά απφ κία πεξίνδν, πνπ ε επηρείξεζε δελ 

κπνξνχζε λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΠΥΑ γηαηί ην ιεηηνπξγηθφ ηεο λφκηζκα ππφθεηλην ζε 
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ζνβαξφ ππεξπιεζσξηζκφ. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη απφ ηελ 01/07/2011. Πξνγελέζηεξε εθαξκνγή 

επηηξέπεηαη. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο θαζψο έρεη ήδε γίλεη ε πξψηε εθαξκνγή. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012. 

 

3.2  Λέα Πξόηππα, Γηεξκελείεο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ ηα νπνία δελ έρνπλ 

αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ ή δελ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Πξνηχπσλ αιιά θαη νη αθφινπζεο Γηεξκελείεο γηα ηα 

ππάξρνληα Πξφηππα, έρνπλ δεκνζηεπζεί αιιά δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ. πγθεθξηκέλα: 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ» – Παξνπζίαζε 

ζηνηρείσλ ησλ ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2012) 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΙΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ». Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ζηνηρείσλ 

ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Οη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2012. Ζ Δηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο εηαηξηθέο 

Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2012.  

 ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2015) 

Σν IASB πξνρψξεζε ζηηο 12/11/2009 ζηελ έθδνζε λένπ Πξνηχπνπ, ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΠΥΑ 9 

«Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» ην νπνίν θαη ζηαδηαθά ζα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΙΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά 

Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε». εκεηψλεηαη φηη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε 

πξνζζεθψλ αλαθνξηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη επηιέμεη 

λα απνηηκά ζε εχινγεο αμίεο. χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 9, φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ απνηηκψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία πιένλ ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ 

κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ γίλεηαη είηε ζην 

απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο 

ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ. Σν ΓΠΥΑ 9 απαγνξεχεη αλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απαηηείηαη λα 

αλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 9 

φιεο νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Δληνχηνηο, ε 

Γηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε 

πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο 

εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δελ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε πξφσξε εθαξκνγή ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 9. Σν παξφλ Πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο», ΓΠΥΑ 11 «Θνηλνί Γηαθαλνληζκνί» 

(JointArrangements), ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρώλ ζε άιιεο Δπηρεηξήζεηο», 

ΓΙΠ 27 «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ΓΙΠ 28 «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο θαη 

Θνηλνπξαμίεο» (εθαξκόδνληαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2013) 

Σνλ Κάην ηνπ 2011 ην IASB εμέδσζε ηξία λέα Πξφηππα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 

12. Σν ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» αλαθέξεη έλα κνληέιν ελνπνίεζεο πνπ 

θαζνξίδεη ηνλ έιεγρν σο ηε βάζε γηα ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ ηχπσλ επηρεηξήζεσλ. Σν ΓΠΥΑ 10 

αληηθαζηζηά ην ΓΙΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ηελ ΚΔΓ 12 

«Δλνπνίεζε – Οηθνλνκηθέο Κνλάδεο Δηδηθνχ θνπνχ». Σν ΓΠΥΑ 11 «Θνηλνί Γηαθαλνληζκνί» θαζνξίδεη ηηο 

αξρέο αλαθνξηθά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ θνηλφ 
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δηαθαλνληζκφ (jointarrangement). Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΙΠ 31 «πκκεηνρέο ζε Θνηλνπξαμίεο» θαη 

ηε ΚΔΓ 13 «Απφ Θνηλνχ Διεγρφκελεο Οηθνλνκηθέο Κνλάδεο – Κε Λνκηζκαηηθέο πλεηζθνξέο απφ Κέιε 

κίαο Θνηλνπξαμίαο». Σν ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρψλ ζε Άιιεο Δπηρεηξήζεηο» ζπλελψλεη, 

εκπινπηίδεη θαη αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηηο ζπγαηξηθέο, ηηο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο 

επηρεηξήζεηο, ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη ηηο κε ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο. Ωο ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ 

λέσλ Πξνηχπσλ, ην IASB εμέδσζε επίζεο ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΠ 27 κε ηίηιν ΓΙΠ 27 «Αηνκηθέο 

Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΠ 28 κε ηίηιν ΓΙΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο θαη 

Θνηλνπξαμίεο». Σα λέα Πξφηππα έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2013, ελψ πξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ 

ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Σα πξναλαθεξζέληα Πξφηππα εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012. 

 ΓΠΥΑ 13 «Απνηίκεζε ζε Δύινγεο Αμίεο» (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) 

Σνλ Κάην ηνπ 2011 ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 13 «Απνηίκεζε ζε Δχινγεο Αμίεο». Σν ΓΠΥΑ 13 

παξέρεη ηνλ νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη παξνπζηάδεη ζε έλα εληαίν πξφηππν ην πιαίζην αλαθνξηθά κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

εχινγεο αμίαο. Σν ΓΠΥΑ 13 εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ άιια ΓΠΥΑ απαηηνχλ ή επηηξέπνπλ ηελ 

απνηίκεζε ζηνηρείσλ ζε εχινγεο αμίεο. Σν ΓΠΥΑ 13 δελ εηζάγεη λέεο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κίαο ππνρξέσζεο. Δπηπιένλ, δελ αιιάδεη 

ην ηη νξίδνπλ άιια Πξφηππα αλαθνξηθά κε ηα πνηα ζηνηρεία απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο θαη δελ 

αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ κεηαβνιψλ ηεο εχινγεο αμίαο ζηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Σν 

λέν Πξφηππν έρεη εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελψ 

πξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο εηαηξηθέο 

Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Σν πξναλαθεξζέλ Πξφηππν εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2012.  

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΠ 19 «Παξνρέο ζε Δξγαδόκελνπο» (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΙΠ 19 «Παξνρέο ζε 

Δξγαδφκελνπο». Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο ζθνπφ έρνπλ λα βειηηψζνπλ ζέκαηα αλαγλψξηζεο θαη 

γλσζηνπνίεζεο απαηηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Οη λέεο ηξνπνπνηήζεηο 

έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013 κε πξνγελέζηεξε 

εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο . Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012.  

 ΔΓΓΠΥΑ 20 «Γαπάλεο Απνγύκλσζεο (StrippingCosts) ζηελ Παξαγσγηθή Φάζε ηνπ 

Δπίγεηνπ Οξπρείνπ» (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2013) 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο ΔΓΓΠΥΑ 20. Ζ Γηεξκελεία απνζαθελίδεη πφηε ε 

παξαγσγή εμφξπμεο ζα πξέπεη λα νδεγεί ζηελ αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη πψο πξέπεη 

λα απνηηκάηαη ην ελ ιφγσ ζηνηρείν ηφζν θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε φζν θαη ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. 

Ζ Γηεξκελεία έρεη εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, κε 

πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

Δηαηξίαο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012.  

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Παξνπζίαζε» – πκςεθηζκόο 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ 

(εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014)  

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΙΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά 

Κέζα: Παξνπζίαζε» πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ 

αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο ζπκςεθηζκνχ. Οη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξία ζα εμεηάζεη 
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ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012.  

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο» – πκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ (εθαξκόδεηαη γηα ηηο 

εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην IASB δεκνζίεπζε λέεο απαηηήζεηο γηα γλσζηνπνηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, λα δηελεξγνχλ κε θαιχηεξν ηξφπν ζπγθξίζεηο κεηαμχ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ δεκνζηεχνληαη βάζεη ησλ ΓΠΥΑ θαη απηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη βάζεη ησλ US GAAP. Οη ελ 

ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013. Ζ 

Δηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα 

ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012.  

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» - Θξαηηθά δάλεηα (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) 

Σνλ Κάξηην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 1 ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

πηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ πνπ έρνπλ ιάβεη θξαηηθά δάλεηα κε πξνλνκηαθφ επηηφθην, έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ηεο κε αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΑ ζηελ απεηθφληζε απηψλ ησλ δαλείσλ θαηά ηελ 

κεηάβαζε. Γελ ζα ππάξρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαζψο έρεη γίλεη ε πξψηε 

εθαξκνγή. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο Πξνηύπσλ Θύθινο 2009 - 2011 (έθδνζε ηνλ Κάην ηνπ 2012 – νη 

ηξνπνπνηήζεηο ηζρύνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2013) 

Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ Κάην ηνπ 2012 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Θχθινο 2009 - 2011», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 

5 Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο 

απηέο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη δελ έρνπλ νπζηαζηηθή επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο 

Δηαηξίαο. Οη παξνχζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 Οδεγόο Κεηάβαζεο: Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, Θνηλνί Γηαθαλνληζκνί, 

Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρώλ ζε άιιεο Δπηρεηξήζεηο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 

11 θαη ΓΠΥΑ 12) (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2013) 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ ελ ιφγσ έθδνζε ε νπνία παξέρεη δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηηο 

κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΥΑ 10. Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπιένλ πξφζζεηεο δηεπθνιχλζεηο θαηά 

ηελ κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 κεηψλνληαο ηηο απαηηήζεηο παξνρήο πξνζαξκνζκέλσλ 

ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ κφλν θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο γηα κε ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο, νη ηξνπνπνηήζεηο αθαηξνχλ ηελ απαίηεζε παξνπζίαζεο 

ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο πεξηφδνπο πξηλ ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 12. Οη ελ ιφγσ 

ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013. Ζ 

Δηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο. Οη παξνχζεο 

ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 Δπελδπηηθέο Οληόηεηεο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 ΘΑΗ ΓΙΠ 27) 

(εθαξκόδεηαη γηα ηεο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΙΠ 27. 

Οη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή ζηελ θαηεγνξία «επελδπηηθέο νληφηεηεο». Σν IASB ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν 

«Δπελδπηηθέο Οληφηεηεο» γηα λα αλαθεξζεί ζε φζεο δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ επέλδπζε 

θεθαιαίσλ γηα ηηο απνδφζεηο απφ ηελ ππεξαμία ηνπ θεθαιαίνπ, γηα εηζφδεκα απφ επελδχζεηο ή θαη ηα δχν. 
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Οη επελδπηηθέο νληφηεηεο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεψλ ηνπο κε βάζε ηελ εχινγε 

αμία. ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ εηαηξίεο ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, 

νξγαληζκνί δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ηδησηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, θξαηηθά επελδπηηθά 

θεθάιαηα θαη ινηπά επελδπηηθά θεθάιαηα. Οξίδεηαη, σο εμαίξεζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 10 ζρεηηθά κε 

ηελ ελνπνίεζε, φηη νη επελδπηηθέο νληφηεηεο ζα επηκεηξνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζπγαηξηθέο ζηελ εχινγε αμία 

κέζσ απνηειεζκάησλ θαη δελ ζα ηηο ελνπνηνχλ, παξαζέηνληαο ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Οη ελ ιφγσ 

ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014, ελψ 

πξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο Οηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο. Οη παξνχζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

3.3 εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο 

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ην ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηα  πνζά ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, φπσο επίζεο θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ 

ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

θαζψο θαη ηα παξνπζηαδφκελα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηεο παξνπζηαδφκελεο ρξήζεο. Σα πξαγκαηηθά 

απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο 

βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελψ 

επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. 

 

3.3.1 Θξίζεηο 

Θαηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ρξεζηκνπνηψληαο σο 

βάζε ηελ πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο εθαξκφδεη ηελ θξίζε ηεο κε γλψκνλα ηε 

γλψζε ηεο γηα ηελ Δηαηξεία αιιά θαη ηεο αγνξάο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη. Κεηαγελέζηεξεο πηζαλέο 

αιιαγέο ζηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ιακβάλνληαη ππφςε πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε θαηάιιειε ινγηζηηθή 

πνιηηηθή. Οη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ ζε φηη αθνξά ηηο ινγηζηηθέο 

πνιηηηθέο ζπλνςίδνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο ζηνηρείσλ: 

 

 Αλαθηεζηκόηεηα ησλ απαηηήζεσλ 

Ζ Γηνίθεζε εμεηάδεη θαη’ έηνο ηελ αλαθηεζηκφηεηα ησλ θνλδπιίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο εηζπξαθηένπο 

ινγαξηαζκνχο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε εμσηεξηθή πιεξνθφξεζε, (βάζεηο δεδνκέλσλ αμηνιφγεζεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πειαηψλ, λνκηθνί θιπ.) πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηελ αλαθηεζηκφηεηα ησλ 

θνλδπιίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνινίπσλ σο 

επηζθαιή θαη ηελ επηκέηξεζε ηπρφλ απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. 

 

 Θαηά πόζν κηα κίζζσζε πνπ ζπλάπηεηαη κε έλαλ εθκηζζσηή θαηαηάζζεηαη σο ιεηηνπξγηθή ή 

ρξεκαηνδνηηθή  

Ζ αμηνιφγεζε ηέηνησλ ζπκβάζεσλ δελ ελαπφθεηηαη κφλν ζηνλ έιεγρν ηνπ ηχπνπ πνπ ηε δηέπεη αιιά θπξίσο 

ζηελ αμηνιφγεζε ηεο νπζίαο ηεο ζπλαιιαγήο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νπζίαο ηεο ζπλαιιαγήο ιακβάλνληαη 
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ππφςε γεγνλφηα φπσο ν ρξφλνο ηεο κίζζσζεο, ε ππνιεηπφκελε εχινγε αμία ηνπ παγίνπ θαη δηάθνξνη άιινη 

παξάγνληεο. 

 

3.3.2 Δθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο 

πγθεθξηκέλα πνζά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο καο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηηο 

ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο εθηηκψληαη, απαηηψληαο απφ εκάο λα ζρεκαηίδνπκε ππνζέζεηο ζρεηηθά κε αμίεο ή 

ζπλζήθεο νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη γλσζηέο κε βεβαηφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Κία ινγηζηηθή εθηίκεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή φηαλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηα απνηειέζκαηα θαη απαηηεί ηηο πην δχζθνιεο, 

ππνθεηκεληθέο ή πεξίπινθεο θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο, ζπρλά σο απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο γηα ζρεκαηηζκφ 

εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ππνζέζεσλ νη νπνίεο είλαη αβέβαηεο. Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ηέηνηεο 

εθηηκήζεηο ζε ζπλερή βάζε, βαζηδφκελνο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη ζηελ εκπεηξία, ζε 

ζπζθέςεηο κε εηδηθνχο, ζε ηάζεηο θαη ζε άιιεο κεζφδνπο νη νπνίεο ζεσξνχληαη ινγηθέο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο, φπσο επίζεο θαη ηηο πξνβιέςεηο καο ζρεηηθά κε ην πψο απηά ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ ζην κέιινλ.  

 

 Πξνβιέςεηο  

Οη ινγαξηαζκνί απαηηήζεσλ απεηθνλίδνληαη κε ηα πνζά ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα αλαθηεζνχλ. Οη εθηηκήζεηο 

γηα ηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ πξνθχπηνπλ θαηφπηλ αλάιπζεο θαζψο θαη απφ ηελ εκπεηξία ε 

Δηαηξεία ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα επηζθαιεηψλ ησλ πειαηψλ. Κφιηο γίλεη γλσζηφο φηη έλαο ζπγθεθξηκέλνο 

ινγαξηαζκφο ππφθεηηαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν ηνπ ζπλήζνπο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (π.ρ. ρακειή 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα πειάηε, δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή ην πνζφ ηεο απαίηεζεο, θηι), ν 

ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη θαη θαηφπηλ θαηαγξάθεηαη σο επηζθάιεηα εάλ νη ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε 

απαίηεζε είλαη αλείζπξαθηε. 

 

Ζ Δηαηξεία, ζχκθσλα κε ηνλ λνκηθφ ηεο χκβνπιν δελ έρεη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο. 

4. ύλνςε ησλ  ινγηζηηθώλ αξρώλ 

Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάζζνληαη νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

ηηο νπνίεο ζπζηεκαηηθά ε  Δηαηξεία ζπλνςίδνληαη παξαθάησ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φπσο αλαθέξζεθε αλαιπηηθφηεξα αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 3.3 φηη ρξεζηκνπνηνχληαη 

ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο ζηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη 

απηέο νη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε γλψζε ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηα ηξέρνληα γεγνλφηα θαη 

ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ ηειηθά απφ απηά ηα νπνία έρνπλ 

εθηηκεζεί. 

 

4.1 Δλζώκαηα Πάγηα 

Σν ζχλνιν ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ κε εμαίξεζε ηα νηθφπεδα θαη θηίξηα, απεηθνλίδνληαη ζηηο 

αμίεο θηήζεσο ηνπο ή ζην θφζηνο θηήζεο κεησκέλν κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη νπνηεζδήπνηε 

ζσξεπκέλεο δεκηέο απνκείσζεο.  
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Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. 

Κεηαγελέζηεξεο πξνζζήθεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή σο 

μερσξηζηφ πάγην κφλνλ θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη πξνζζήθεο απηέο απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά 

νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα 

επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα ζπλνιηθά έζνδα φηαλ 

πξαγκαηνπνηείηαη. 

Πάγηα ηα νπνία έρνπλ απνθηεζεί κε ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο απνζβέλνληαη θαζ’  φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο (θαζνξηδφκελε ζε ζρέζε κε ζπγθξίζηκα κε ηδηφθηεηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία), εάλ είλαη βξαρχηεξε. 

Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ (πιελ νηθνπέδσλ ηα νπνία δελ απνζβέλνληαη) 

ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο.  

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηελ 

αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ. 

Θαηά ηελ πψιεζε ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο 

ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ.  

Οη ηδηνπαξαγφκελεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζηνηρεηνζεηνχλ πξνζζήθε ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζε αμίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην άκεζν θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθεπή (αληίζηνηρεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο), ην θφζηνο αλαισζέλησλ πιηθψλ θαη 

άιια γεληθά θφζηε.  

Ζ Δηαηξεία ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ παξνπζηαδφκελσλ ρξήζεσλ δελ έρεη ζηε θπξηφηεηα ηεο 

ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο. 

 

4.2  Κηζζώζεηο 

Ζ Δηαηξείαο σο Κηζζσηήο: Οη κηζζψζεηο παγίσλ θαηά ηηο νπνίεο κεηαβηβάδνληαη ζηελ Δηαηξεία φινη νη 

θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θπξηφηεηα ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, αλεμάξηεηα απφ 

ηελ ηειηθή κεηαβίβαζε ή κε ηνπ ηίηινπ θπξηφηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ, απνηεινχλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

κηζζψζεηο. Οη κηζζψζεηο απηέο θεθαιαηνπνηνχληαη κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο 

εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ή ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Θάζε κίζζσκα 

επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα 

ζηαζεξφ επηηφθην ζηελ ππνιεηπφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Οη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο απφ 

κηζζψκαηα, θαζαξέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο. Σν κέξνο ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εμφδνπ πνπ αθνξά ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη σε έμνδα ζηελ 

θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.  Σα πάγηα πνπ απνθηήζεθαλ κε 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απνζβέλνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. 
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πκθσλίεο κηζζψζεσλ φπνπ ν εθκηζζσηήο κεηαβηβάδεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

γηα κηα ζπκθσλεκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ρσξίο σζηφζν λα κεηαβηβάδεη θαη ηνπο θηλδχλνπο θαη αληακνηβέο ηεο 

ηδηνθηεζίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα 

ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) 

αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο αλαινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

Ζ Δηαηξεία σο εθκηζζσηήο: Όηαλ πάγηα εθκηζζψλνληαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, ε παξνχζα αμία ησλ 

κηζζσκάησλ θαηαρσξείηαη σο απαίηεζε. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ κηθηνχ πνζνχ ηεο απαίηεζεο θαη ηεο 

παξνχζαο αμίαο ηεο απαίηεζεο θαηαρσξείηαη σο αλαβαιιφκελν ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν. Σν έζνδν απφ 

ηελ εθκίζζσζε αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ρξεζηκνπνηψληαο 

ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο επέλδπζεο, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη κηα ζηαζεξή πεξηνδηθή απφδνζε. 

Πάγηα πνπ εθκηζζψλνληαη κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. Απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο ζε βάζε ζπλεπή κε 

παξφκνηεο ηδηφθηεηεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο. Σν έζνδν ηνπ ελνηθίνπ (θαζαξφ απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ 

δφζεθαλ ζηνπο κηζζσηέο) αλαγλσξίδεηαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο 

κίζζσζεο. 

 

Ο Δηαηξεία ιεηηνπξγεί κφλν σο κηζζσηήο γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. 

 

4.3  Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ζ Δηαηξεία δελ θαηέρεη αχια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 

4.4  Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ 

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε 

έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ 

είλαη αλαθηήζηκε. Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο 

αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην 

κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Ζ δεκία ιφγν κείσζεο ηεο 

αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε, φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο. 

Θαζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ην πνζφ απφ ηελ πψιεζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηα πιαίζηα κηαο 

ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά 

απφ ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ, ελψ, αμία ρξήζεο 

είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ 

επηρείξεζε απφ ηε ρξήζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ ηελ δηάζεζε ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

 

4.5 Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζε 

κία επηρείξεζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζε κηα άιιε επηρείξεζε εθηφο ησλ 
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κέζσλ αληηζηάζκηζεο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο 

κε βάζε ηελ νπζία ηεο ζχκβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ: 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

 δάλεηα θαη απαηηήζεηο,  

 ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, θαη  

 επελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε.  

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαρσξίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απφ ηελ δηνίθεζε 

αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ην κέζν απνθηήζεθε. Ζ θαηεγνξία ζηελ νπνία 

θαηαηάζζεηαη θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο ππφινηπεο θαζψο αλάινγα κε ηελ 

θαηεγνξία ζηελ νπνία ζα θαηαρσξεζεί ην κέζν, ηζρχνπλ δηαθνξεηηθνί θαλφλεο φζνλ αθνξά ζηελ απνηίκεζε 

ηνπ αιιά θαη ζηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο θάζε πξνζδηνξηδφκελνπ απνηειέζκαηνο είηε ζηελ θαηάζηαζε 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηα Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα.  Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

αλαγλσξίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ινγηζηηθήο ηεο εκεξνκελίαο δηαθαλνληζκνχ. 

 

4.5.1 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία ηνπο κέζσ ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

Πξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ (ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα παξάγσγα, εθηφο απφ 

εθείλα πνπ είλαη θαζνξηζκέλα θαη απνηειεζκαηηθά κέζα αληηζηάζκηζεο), πνπ απνθηψληαη ή δεκηνπξγνχληαη 

κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ή ηελ επαλαγνξά βξαρππξφζεζκα θαη απηά πνπ απνηεινχλ κέξνο ελφο 

ραξηνθπιαθίνπ απφ ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ δηαρεηξίδνληαη νκαδηθά θαη ππάξρεη έλδεημε 

θεξδνζθνπίαο ζε βξαρππξφζεζκε βάζε. Θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε σο 

ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία, κε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο.  Σα πξαγκαηνπνηεκέλα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απνηηκψκελα ζηελ 

εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζηελ πεξίνδν πνπ 

πξνθχπηνπλ. Δπηπιένλ, ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα 

ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ηαμηλνκνχληαη σο  δηαθξαηνχκελα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ είραλ αξρηθψο αλαγλσξηζηεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία 

κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ δελ κπνξνχλ λα αλαηαμηλνκεζνχλ ζε άιιε θαηεγνξία. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη 

θαζνξίζεη ηέηνηα ζηνηρεία θαηά ηηο παξνπζηαδφκελεο ρξήζεηο. 

 

4.5.2 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Πεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο 

πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. ηελ θαηεγνξία απηή (Γάλεηα θαη 

Απαηηήζεηο) δελ πεξηιακβάλνληαη: 

α) απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ,  

β) απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε δνζνιεςίεο θφξσλ, 
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γ) νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα ιήςε κεηξεηψλ ή 

άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο 

κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη 

ζηα κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην 

απνζβέζηκν θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ κείνλ ηπρφλ απνκεηψζεηο. Θάζε κεηαβνιή 

ζηελ αμία ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ ηα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο 

δηαγξάθνληαη ή πθίζηαληαη κείσζε ηεο αμίαο ηνπο θαζψο θαη θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο απφζβεζεο. 

 

4.5.3 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δελ ηαμηλνκνχληαη ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο.  Πεξηιακβάλνληαη ζην 

κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ εθφζνλ ε Γηνίθεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα ηα ξεπζηνπνηήζεη κέζα ζε 12 

κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ. 

Αγνξέο θαη πσιήζεηο επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ δηεμάγεηαη ε ζπλαιιαγή πνπ 

είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν. Οη επελδχζεηο απναλαγλσξίδνληαη φηαλ ηα δηθαηψκαηα είζπξαμεο ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ηηο 

επελδχζεηο ιήγνπλ ή κεηαβηβάδνληαη θαη ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη 

αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. 

Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο 

Θαηάζηαζεο πλνιηθψλ Δζφδσλ ρξήζεο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ηνπ θφζηνπο 

ζπλαιιαγήο θαη κεηέπεηηα παξνπζηάδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο.  

Σα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο 

εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ζαλ δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε αλαγλσξίδνληαη ζηα Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ. 

ε πεξίπησζε πψιεζεο ή απνκείσζεο ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, νη 

ζπζζσξεπκέλεο αλαπξνζαξκνγέο εχινγεο αμίαο κεηαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε  ζπλνιηθψλ εζφδσλ.  

Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγείο 

αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πξνζθνξάο (bid price).  Δάλ ε αγνξά γηα έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ δελ είλαη ελεξγή θαη γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία, 

Δηαηξεία πξνζδηνξίδεη ηηο εχινγεο αμίεο κε ηε ρξήζε κεζφδσλ απνηίκεζεο. Οη κέζνδνη απνηίκεζεο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ρξήζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, αλαθνξά ζε ζπγθξίζηκα ζηνηρεία θαη κεζφδνπο 

πξνεμφθιεζεο ηακεηαθψλ ξνψλ αλαπξνζαξκνζκέλεο ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 

ηνπ εθδφηε. 

Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία  θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαηά πφζν ππάξρεη αληηθεηκεληθή 

έλδεημε φηη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη ππνζηεί απνκείσζε ζηε ινγηζηηθή ηνπ αμία.  

Γηα κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, 

ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ηεο κεηνρήο ρακειφηεξα απφ ην θφζηνο θηήζεο 
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ζπληζηά έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο.  Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε ηεο αμίαο, ε ζπζζσξεπκέλε δεκηά 

πνπ ππνινγίδεηαη ζαλ ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο εχινγεο αμίαο κείνλ 

νπνηαδήπνηε δεκηά απνκείσζεο ε νπνία είρε αλαγλσξηζζεί πξνεγνπκέλσο ζηελ Θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ, κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο επελδχζεσλ ζηελ Θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

Οη δεκηέο απνκείσζεο ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηελ Θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ 

δελ αλαζηξέθνληαη κέζσ ηεο Θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

Ζ Δηαηξεία δελ θαηέρεη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ζε θακία απφ ηηο 

παξνπζηαδφκελεο ρξήζεηο. 

 

4.5.4 Δπελδύζεηο δηαθξαηνύκελεο σο ηελ ιήμε 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο 

πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε γηα ηα νπνία ππάξρεη πξφζεζε θαη δπλαηφηεηα λα δηαθξαηεζνχλ σο ηελ 

ιήμε ηνπο. Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ζηνηρείν. 

Οη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ άκεζα επηξξηπηέσλ ζηε ζπλαιιαγή 

δαπαλψλ (κε εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο άκεζα επηξξηπηέεο ζηε ζπλαιιαγή δαπάλεο), νη επελδχζεηο 

δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ε Δηαηξεία 

έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. Ζ 

Δηαηξεία δελ είρε ζηελ θαηνρή ηεο Δπελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο σο ηε ιήμε ζε θακία απφ ηηο 

παξνπζηαδφκελεο ρξήζεηο. 

 

4.5.5 Δύινγε Αμία 

Ζ εχινγε αμία ησλ επελδχζεσλ πνπ πθίζηαληαη ζε κία ελεξγφ αγνξά απνδεηθλχεηαη απφ ηελ αλαθνξά ζε 

ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο. Δάλ ε αγνξά γηα κία επέλδπζε 

δελ είλαη ελεξγφο ε εηαηξεία πξνζδηνξίδεη ηελ εχινγε αμία ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο απνηίκεζεο. Ο ζθνπφο 

ηεο ρξήζεο κηαο ηερληθήο απνηίκεζεο είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο ζπλαιιαγήο πνπ ζα πξνέθππηε θαηά ηελ 

εκεξνκελία επηκέηξεζεο γηα κηα ζπλαιιαγή ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε παξαθηλνχκελε απφ ζπλήζεηο 

επηρεηξεκαηηθνχο παξάγνληεο. ηηο ηερληθέο απνηίκεζεο πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ 

ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε, ε αλαθνξά ζηελ ηξέρνπζα εχινγε αμία ελφο νπζησδψο ζπλαθνχο κέζνπ, ε 

αλάιπζε ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακηαθψλ ξνψλ θαζψο θαη κνληέια απνηίκεζεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο. 

 

4.5.6 Δύινγε αμία – απνκείσζε αμίαο 

Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγέο 

αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο θιεηζίκαηνο. Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη 

εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, 

ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Ο ζθνπφο ηεο ρξήζεο 

κηαο ηερληθήο απνηίκεζεο είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο ζπλαιιαγήο πνπ ζα πξνέθππηε θαηά ηελ εκεξνκελία 

επηκέηξεζεο γηα κηα ζπλαιιαγή ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε παξαθηλνχκελε απφ ζπλήζεηο επηρεηξεκαηηθνχο 

παξάγνληεο 
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ε θάζε εκεξνκελία θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ε Δηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο 

πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί 

απνκείσζε. Γηα κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην 

θφζηνο θηήζεο. Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά 

κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

 

4.6 Απνζέκαηα  

Σελ εκεξνκελία θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ηα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ 

ηνπ θφζηνπο θηήζεσο (κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο) θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ζ θαζαξή 

ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκεκέλε ηηκή πψιεζεο ζηελ ζπλεζηζκέλε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο 

επηρείξεζεο κείνλ νπνηαδήπνηε ζρεηηθά έμνδα πψιεζεο. Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ δελ πεξηιακβάλεη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζηε θαηνρή ηεο απνζέκαηα ζε θακία απφ ηηο 

παξνπζηαδφκελεο ρξήζεηο. 

 

4.7 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη 

ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ 

απνκείσζεο. Οη δεκίεο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη αθνχ ιεθζεί 

ππφςε ε παιαηφηεηα ηνπ ππνινίπνπ, ε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ηνπ πειάηε λα πιεξψζεη θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ είζπξαμεο. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, 

πξνεμνθινπκέλσλ κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ζ επάξθεηα ηεο πξφβιεςεο επηζθνπείηαη ζπρλά 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηζηνξηθά πνζνζηά είζπξαμεο θαη άιινπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ 

ηελ εηζπξαμηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν. Ζ Δηαηξεία 

αλέπηπμε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ην ηειεπηαίν 3κελν ηνπ 2011, νη απαηηήζεηο ηεο αθνξνχλ 

αμηφπηζηνπο πειάηεο θαη θαη΄ επέθηαζε ηελ 31/12/2012 δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. 

 

4.8 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο 

βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ θηλδχλνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ 

ηεο ζχληαμεο ηεο Θαηάζηαζεο ησλ Σακεηαθψλ Ρνψλ, ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα απνηεινχληαη απφ κεηξεηά θαη 

θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο θαζψο θαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα φπσο πξνζδηνξίδνληαη αλσηέξσ. 

 

4.9  Ίδηα θεθάιαηα 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί. Οη 

θνηλέο κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα.  

Ζ αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ πεξηιακβάλεη θάζε δηαθνξά ππέξ ην άξηην θαηά ηελ 

αξρηθή έθδνζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Θάζε θφζηνο ζπλαιιαγήο ζρεηηδφκελν κε ηελ έθδνζε ησλ 
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κεηνρψλ θαζψο θαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ φθεινο θφξνπ εηζνδήκαηνο πξνθχςεη αθαηξνχληαη απφ ηελ 

αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Θαηά ηελ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, ην θαηαβιεζέλ ηίµεµα, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

δαπαλψλ, απεηθνλίδεηαη κεησηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Ζ Δηαηξεία ηελ 31/12/2012 δελ θαηέρεη ίδηεο 

κεηνρέο. 

Σα θέξδε είο λέν πεξηιακβάλνπλ ηα ηξέρνληα απνηειέζκαηα κεηά ησλ ζσξεπκέλσλ δεκηψλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, φπσο γλσζηνπνηνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

 

4.10 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιόκελνο θόξνο 

Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεο κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο 

αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίνδν αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα. 

Οη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ηηο δεκνζηνλνκηθέο 

αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαη νη 

ηπρφλ πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. 

Οη ηξέρνληεο θφξνη επηκεηξνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο 

λφκνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη, βαζηδφκελα ζην 

θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ην έηνο. Όιεο νη αιιαγέο ζηα βξαρππξφζεζκα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ κέξνο ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ 

ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο 

ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή 

δεκία. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε απαίηεζε ή 

ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ 

ηεζεί ζε ηζρχ ή νπζηαζηηθά ηζρχνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ. ε 

πεξίπησζε αδπλακίαο ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ 

εθαξκφδεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο θαηάζηαζεο 

νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη 

κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 
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Ο θφξνο εηζνδήκαηνο απνηειεί έμνδν ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη ζηελ Θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, αλ νη 

ζπλαιιαγέο θαη ηα νηθνλνκηθά γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ απηή ηε θνξνινγηθή επίδξαζε αλαγλσξίδνληαη επίζεο 

ζηελ Θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο απνηειεί έμνδν ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη 

απεπζείαο ζηα Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα, αλ νη ζπλαιιαγέο θαη ηα νηθνλνκηθά γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ απηή ηε 

θνξνινγηθή επίδξαζε αλαγλσξίδνληαη επίζεο ζηα Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα.   

Σελ 31/12/2012 δελ ππάξρνπλ πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ θνξνινγηθήο θαη ινγηζηηθήο βάζεο ζπλεπψο 

δελ ζπληξέρεη ιφγνο αλαγλψξηζεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο/ππνρξέσζεο. 

 

4.11 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο: Οη βξαρππξόζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο (εθηόο από παξνρέο ιήμεο 

ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο) ζε ρξήκα θαη ζε είδνο αλαγλωξίδνληαη ωο έμνδν όηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. 

Τπρόλ αλεμόθιεην πνζό θαηαρωξείηαη ωο ππνρξέωζε, ελώ ζε πεξίπηωζε πνπ ην πνζό πνπ ήδε 

θαηαβιήζεθε ππεξβαίλεη ην πνζό ηωλ παξνρώλ, ε επηρείξεζε αλαγλωξίδεη ην ππεξβάιινλ πνζό ωο ζηνηρείν 

ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο (πξνπιεξωζέλ έμνδν) κόλν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε πξνπιεξωκή ζα νδεγήζεη ζε 

κείωζε κειινληηθώλ πιεξωκώλ ή ζε επηζηξνθή. 

Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία: Οη παξνρέο κεηά ηελ ιήμε ηεο απαζρφιεζεο 

πεξηιακβάλνπλ ζπληάμεηο ή άιιεο παξνρέο (αζθάιεηεο δσήο θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε) πνπ παξέρεη ε επηρείξεζε 

κεηά ηε ιήμε ηεο απαζρφιεζεο, σο αληάιιαγκα ηεο ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. πλεπψο πεξηιακβάλνπλ 

ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Σν 

δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ 

αθνξά.  

•    Πξόγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξώλ: Κε βάζε ην πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, ε 

ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο (λνκηθή ή ηεθκαξηή) πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί λα 

ζπλεηζθέξεη ζηνλ θνξέα (π.ρ. ηακείν) πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο εηζθνξέο θαη ρνξεγεί ηηο παξνρέο. πλεπψο ην 

πνζφ ησλ παξνρψλ πνπ ζα ιάβεη ν εξγαδφκελνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε (ή 

θαη ν εξγαδφκελνο) θαη απφ ηηο θαηαβιεζείζεο επελδχζεηο ησλ εηζθνξψλ απηψλ. 

Ζ πιεξσηέα εηζθνξά απφ ηελ επηρείξεζε ζε έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, αλαγλσξίδεηαη είηε 

σο κία ππνρξέσζε κεηά θαη ηελ αθαίξεζε ηεο εηζθνξάο πνπ θαηαβιήζεθε, είηε σο έλα έμνδν. 

 

•    Πξόγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ: Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο 

ζέζεο γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ απνηειεί ηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ 

θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ ηελ εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο (εάλ 

ππάξρνπλ) θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ νπνηνδήπνηε αλαινγηζηηθφ θέξδνο ή δεκία θαη ην 

θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην 

αλαινγηζηή κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο. Γηα ηελ πξνεμφθιεζε 

ρξεζηκνπνηείηαη ην επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκίεο είλαη ζηνηρεία ηεο ππνρξέσζεο ηεο παξνρήο ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη ηνπ 

εμφδνπ ην νπνίν ζα αλαγλσξηζηεί ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 
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πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη είλαη πάλσ ή θάησ απφ ην πεξηζψξην ηνπ 10% ηεο 

ζσξεπκέλεο ππνρξέσζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κέζα ζηνλ αλακελφκελν κέζν αζθαιηζηηθφ 

ρξφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα. Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηα 

απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηψληαη απφ ηνλ 

ελαπνκέλνληα ρξφλν ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο 

θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ πεξίνδν σξίκαλζεο. 

Παξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο: Οη παξνρέο ιφγσ ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο 

θαηαβάιινληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί 

απηέο ηηο παξνρέο φηαλ δεζκεχεηαη, είηε φηαλ ηεξκαηίδεη ηελ απαζρφιεζε ππαξρφλησλ εξγαδνκέλσλ 

ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα απφζπξζεο, είηε φηαλ 

πξνζθέξεη απηέο ηηο παξνρέο σο θίλεηξν γηα εθνχζηα (εζεινπζία) απνρψξεζε. Όηαλ νη παξνρέο απηέο 

θαζίζηαληαη πιεξσηέεο ζε πεξηφδνπο πέξα ησλ δψδεθα κελψλ απφ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο 

ζέζεο, ηφηε ζα πξέπεη λα πξνεμνθινχληαη κε βάζε ηηο απνδφζεηο ησλ πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ 

νκνιφγσλ ή ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ. 

ηελ πεξίπησζε κίαο πξνζθνξάο πνπ γίλεηαη γηα λα ελζαξξχλεη ηελ εζεινπζία απνρψξεζε, ε απνηίκεζε ησλ 

παξνρψλ ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλακέλεηαη λα 

δερηνχλ ηελ πξνζθνξά. ηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο πνπ ππάξρεη αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ παξνρψλ, δελ γίλεηαη ινγηζηηθνπνίεζε αιιά γλσζηνπνίεζε 

απηψλ σο ελδερφκελε ππνρξέσζε. 

Ζ Δηαηξεία ζηελ παξνχζα ρξήζε απαζρφιεζε έλα (1) άηνκν κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.. Γελ έρεη γίλεη 

πξφβιεςε γηα παξνρή εξγαδνκέλνπ θαηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, ιφγσ κε θαηνρχξσζεο απαίηεζεο ηελ 

31.12.2012. 

 

4.12 Θξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο 

Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηα εμήο θξηηήξηα: α) 

Τπάξρεη ηεθκαηξφκελε βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο 

φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο θαη β) πηζαλνινγείηαη φηη ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα εηζπξαρζεί. Θαηαρσξνχληαη 

ζηελ εχινγε αμία θαη αλαγλσξίδνληαη κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ζηα έζνδα, κε βάζε ηελ αξρή ηνπ 

ζπζρεηηζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ κε ηα αληίζηνηρα θφζηε ηα νπνία θαη επηρνξεγνχλ. 

Οη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο σο έζνδν επφκελσλ ρξήζεσλ θαη αλαγλσξίδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη νξζνινγηθά ζηα έζνδα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

Ζ Δηαηξεία ζηηο παξνπζηαδφκελεο ρξήζεηο δελ έρεη ιάβεη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο. 
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4.13 Πξνβιέςεηο 

Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη παξνχζεο λνκηθέο ε ηεθκαηξφκελεο ππνρξεψζεηο σο 

απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ θαη ε εθηίκεζε 

ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπηζηία. Οη πξνβιέςεηο 

επηζθνπνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη πξνζαξκφδνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινχλ ηελ παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηε 

δηεπζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο. Σν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

παξνχζαο αμίαο αληηθαηνπηξίδεη ηηο ηξέρνπζεο αγνξαίεο εθηηκήζεηο γηα ηελ ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη 

απμήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε.  

Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, 

εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Οη 

ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε 

εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη πηζαλή. 

 

4.14 Σξαπεδηθόο δαλεηζκόο 

Όια ηα δάλεηα αξρηθψο αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο, πνπ είλαη ε εχινγε αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ 

ιακβάλεηαη κεησκέλε κε ην θφζηνο έθδνζεο. Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα δάλεηα απνηηκψληαη ζην 

απνζβέζηκν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ζ Δηαηξεία ζηηο παξνπζηαδφκελεο ρξήζεηο δελ 

έρεη ιάβεη δάλεηα απφ ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. 

 

4.15 Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, εθηφο απφ ηα ηξαπεδηθά δάλεηα, πεξηιακβάλνπλ, εκπνξηθέο θαη ινηπέο 

ππνρξεψζεηο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη ζπκβαηηθά 

ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν θαη δηαγξάθνληαη φηαλ ε Δηαηξεία απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ή απηή 

αθπξψλεηαη ή ιήγεη. Οη ηφθνη αλαγλσξίδνληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ. Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο παξαθνινπζνχληαη ζπλήζσο ζηα νλνκαζηηθά ηνπο πνζά (εθηφο θαη αλ ε 

επίδξαζε ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο είλαη ζεκαληηθή).  

 

4.16 Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ 

Έζνδα: Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξή απφ Φφξν Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο.  

Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη  ππεξεζίεο, κε βάζε ηηο 

ηηκνινγήζεηο πξνο ηνπο πειάηεο. 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ.  

 

Έμνδα: Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Οη πιεξσµέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έμνδα, θαηά ην ρξφλν 

ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ. Σα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. 
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4.17 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

5. Δπνρηθόηεηα 

χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο δελ 

επεξεάδνληαη απφ επνρηθνχο ή θπθιηθνχο παξάγνληεο. Σα έζνδα ηεο ρξήζεο πξνέξρνληαη απφ παξνρή 

ππεξεζίαο ζε εηαηξείεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ. 

 

6. ηνηρεία αλά γεσγξαθηθό ηνκέα θαη επηρεηξεκαηηθό ηνκέα 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, θαηά ζπλέπεηα ην ζχλνιν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ρψξα – έδξα ηεο Δηαηξείαο.   

 

7. εκεηώζεηο επί ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

 

7.1 Πξώηε εθαξκνγή ησλ ∆ηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο (∆ΠΥΑ) 

 

Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη φια ηα ∆ηεζλή Ινγηζηηθά Πξφηππα (∆ΙΠ), ηα ∆ηεζλή Πξφηππα Υξεµαηννηθνλνµηθήο 

Αλαθνξάο (∆ΠΥΑ) θαη ηηο δηεξκελείεο ηνπο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο εξγαζίεο ηεο. Οη ζρεηηθέο ινγηζηηθέο 

αξρέο, πεξίιεςε ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεηαη αλσηέξσ ζηελ ελφηεηα 3, έρνπλ εθαξµνζηεί µε ζπλέπεηα ζε 

φιεο ηηο παξνπζηαδφµελεο ρξήζεηο.  

Ζ Δηαηξεία εθάξκνζε ην ΓΠΥΑ 1 «Πξψηε Δθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ» ζηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2011. Κηα εηαηξεία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ΓΠΥΑ πνπ ζα 

είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ πξψησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα φιεο ηηο ρξήζεηο  

πνπ παξνπζηάδνληαη θαζψο θαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κεηάβαζεο. Θαηά ζπλέπεηα, φια ηα αλαζεσξεκέλα ή 

λενεθδνζέληα Πξφηππα πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία θαη ηζρχνπλ γηα δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ 

ιήγνπλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2011. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 1 «Πξψηε Δθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ», νη εηαηξείεο 

ππνρξενχληαη λα ζπληάζζνπλ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ ηνπιάρηζηνλ κίαο 

ρξήζεο. 

Ζ Δηαηξεία ζπλέηαμε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011 (πξψηε Δθαξκνγή)  κε βάζε ηα Πξφηππα 

θαη Γηεξκελείεο ηα νπνία είραλ εθδνζεί θαη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαηά ηελ εκεξνκελία 

ζχληαμεο ηνπο θαη ε εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπο ζπλέηεηλε κε ηελ πεξίνδν έθδνζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο. 
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Ζ ζπκθσλία ηεο θαηάζηαζεο κεηαβνιψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη ηεο 

θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, φπσο απηά είραλ αξρηθά 

δεκνζηεπηεί κε ηηο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο αξρέο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Δπίδξαζε πξνζαξκνγώλ κεηάβαζεο ζηα ίδηα θεθάιαηα 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

ύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ όπσο είραλ πξνγελέζηεξα 

απεηθνληζζεί ζύκθσλα κε ην ΔΓΙ 49.861,66 38.646,35 40.253,83

 Δπίδξαζε απφ αλαγλψξηζε εμφδσλ θαηά ην ρξφλν 

πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο -4.146,67 -2.946,67 -1.746,67

 ύλνιν Πξνζαξκνγώλ -4.146,67 -2.946,67 -1.746,67

 ύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ, ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α 45.714,99 35.699,68 38.507,16

πνζό ζε επξώ

 

 

 

Δπίδξαζε πξνζαξκνγώλ κεηάβαζεο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ 

πνζό ζε επξώ

31/12/2011 31/12/2010

ύλνιν Απνηειεζκάησλ κεηά θόξσλ όπσο είραλ 

πξνγελέζηεξα απεηθνληζζεί ζύκθσλα κε ην ΔΓΙ  11.215,31 -1.607,48

Δπίδξαζε απφ αλαγλψξηζε εμφδσλ θαηά ην ρξφλν 

πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο -1.200,00 -1.200,00

 ύλνιν Πξνζαξκνγώλ -1.200,00 -1.200,00

ύλνιν Απνηειεζκάησλ, ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α 10.015,31 -2.807,48

 

Δπίδξαζε πξνζαξκνγώλ κεηάβαζεο ζηελ ηακεηαθώλ ξνώλ 

Ζ Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο αξρέο, δελ δεκνζίεπε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ θαη 

επνκέλσο δελ έρεη εθαξκνγή ε επίδξαζε ησλ πξνζαξκνγψλ κεηάβαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ζχκθσλα κε ην 

Γ.Π.Υ.Α 1. 

Δπεμεγήζεηο πξνζαξκνγώλ κεηάβαζεο 

Αλαγλψξηζε εμφδσλ ζηε ρξήζε ηελ νπνία αθνξνχλ: Σα έμνδα απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδνληαη 

ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. 
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7.2  Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 

 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θα ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

31/12/2012 31/12/2011

Πειάηεο (αλνηθηφο ινγαξηαζκφο) 255.579,17 660.604,71

Κείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο 0,00 0,00

ύλνιν 255.579,17 660.604,71

 

Οη απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο πξνέξρνληαη απφ θεξέγγπνπο πειάηεο θαη δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο απνκείσζεο.  

 

Ζ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην IFRS 7,  παξαηίζεηαη αθνινχζσο: 

31/12/2012 31/12/2011

Ιηγφηεξν απφ 3 κήλεο 198.098,92 660.604,71

Κεηαμχ 3 θαη 6 κελψλ 56.067,00 0,00

Κεηαμχ 6 κελψλ θαη 9 κελψλ 1.413,25 0,00

Κεηαμχ 9 κελψλ θαη 1 έηνπο 0,00 0,00

ύλνιν 255.579,17 660.604,71

 

7.3  Ινηπέο απαηηήζεηο 

Οη ινηπέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

31/12/2012 31/12/2011

Παξαθξαηεζείο θφξνο εηζνδήκαηνο απφ ηφθνπο 93,66 152,80

Πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο 4.226,85 0,00

ύλνιν 4.320,51 152,80

 

 

7.4 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ σο αθνινχζσο: 

31/12/2012 31/12/2011

Γηαζέζηκα ζην ηακείν 1.077,42 1.140,61

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 43.786,63 21.199,35

ύλνιν 44.864,05 22.339,96

  

Σα δηαζέζηκα αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά θαζψο θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο δηαζέζηκεο ζε πξψηε δήηεζε. Σν 

πξαγκαηηθφ κέζν ζηαζκηζκέλν επηηφθην ζηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο γηα ηελ παξνπζηαδφκελε ρξήζε είλαη 1% 

πεξίπνπ. 

Θαηά ηηο αλσηέξσ εκεξνκελίεο δελ ππήξραλ ππεξαλαιήςεηο απφ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο. 

 

7.5  Κεηνρηθό θεθάιαην 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ 20.000 θνηλέο πιήξσο εμνθιεκέλεο κεηνρέο, 

νλνκαζηηθήο αμίαο € 3,00 ε θάζε κία. Σν ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλέξρεηαη ζε € 60.000 θαη 

θαηέρεηαη απφ ηελ αλψλπκε εηαηξεία ΑΘΖΛΑ ΑΣΔ θαηά 99% θαη απφ έλα ηδηψηε –κέινο Γ.. θαηά 1%.  
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7.6 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

Σν θνλδχιη ηεο θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο, Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο απνηειείηαη απφ : 

31/12/2012 31/12/2011

Πξνκεζεπηέο 4.329,60 0,00

ύλνιν 4.329,60 0,00

 

7.7 Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 

Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ: 

 

7.8  Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ: 

31/12/2012 31/12/2011

Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο 1.485,56 0,00

Πηζησηέο Γηάθνξνη 5.441,37 0,00

Γηθαηνχρνη ακνηβψλ- Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ 161.543,52 526.348,82

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί (Η.Θ.Α.) 1.213,85 0,00

Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα 4.000,00 4.146,67

173.684,30 530.495,49

 

Σν θνλδχιη έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα, αθνξά ην θφζηνο γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ηεο ρξήζεο 2012 απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία, ζηελ νπνία ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε 

ζρεηηθή απφθαζε αλέζεζε ηνλ έιεγρν. 

  

7.9 Θύθινο Δξγαζηώλ 

Ζ αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο έρεη σο εμήο: 

  

    31/12/2012   31/12/2011 

Παξνρή ππεξεζηψλ   1.841.533,00   537.077,00 

ύλνιν   1.841.533,00   537.077,00 

          

 

31/12/2012 31/12/2011 

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο  862,32 2.333,33 

Φφξνο Κηζζσηψλ Τπεξεζηψλ 356,96 0,00 
Φνξνο ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ 20% 46.936,76 104.553,66 

Φφξνο εηζνδήκαηνο θιεηφκελεο ρξήζεο 9.512,25 0,00 

Σέινο επηηεδεχκαηνο  1.000,00 0,00 

ύλνιν 58.668,29 106.886,99 

31/12/2012 31/12/2011 

Θαηαβιεκέλν 60.000,00 60.000,00 

Αλαιχεηαη ζε: 
Αξηζκφο θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ 20.000 20.000 

Ολνκαζηηθή αμία αλά κεηνρή (ζε Δπξψ) 3,00 3,00 

ύλνιν 60.000,00 60.000,00 
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Ο θχθινο εξγαζηψλ ζεκείσζε αχμεζε 243% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Σα θνλδχιηα δελ είλαη 

ζπγθξίζηκα θαζψο ε Δηαηξεία αλέπηπμε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηαο ην ηειεπηαίν 3κελν ηνπ 2011.  

 

7.10 Αλάιπζε εμόδσλ αλά θαηεγνξία 

 

Ζ αλάιπζε ησλ εμφδσλ αλά θαηεγνξία ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2012 έρεη σο αθνινχζσο: 

 

Θόζηνο 

Πσιήζεσλ

Δμνδα   

Γηνίθεζεο
ύλνιν

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 0,00 9.288,19 9.288,19

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 1.791.339,69 7.520,00 1.798.859,69

Δλνίθηα 0,00 1.200,00 1.200,00

Γηάθνξνη ηέιε - έμνδα 0,00 21,60 21,60

Δμνδα δεκνζηεχζεσλ 0,00 2.752,49 2.752,49

Γηάθνξα έμνδα 0,00 257,65 257,65

ύλνιν 1.791.339,69 21.039,93 1.812.379,62

 

Ζ αλάιπζε ησλ εμφδσλ αλά θαηεγνξία ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2011 έρεη σο αθνινχζσο: 

Θόζηνο 

Πσιήζεσλ Δμνδα Γηνίθεζεο ύλνιν

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 522.768,27 0,00 522.768,27

Δλνίθηα 0,00 1.200,00 1.200,00

πλδξνκέο 0,00 1.260,00 1.260,00

Γξαθηθή χιε 0,00 32,52 32,52

Δμνδα δεκνζηεχζεσλ 0,00 1.649,23 1.649,23

Γηάθνξα έμνδα 0,00 1,70 1,70

ύλνιν 522.768,27 4.143,45 526.911,72

31/12/2011

 

Ζ Δηαηξεία αλέπηπμε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ζην ηνκέα παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά 

κε ηελ θνζηνιφγεζε θαη επίβιεςε ηερληθψλ έξγσλ ην ηειεπηαίν ηξίκελνπ ηνπ 2011. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα 

ζηνηρεία ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο ηνπ 2012 δελ κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ ζπγθξίζηκα κε απηά ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο.  

 

7.10.1 Θόζηνο  θαη αξηζκόο εξγαδνκέλσλ 

Ζ Δηαηξεία ηελ 31/12/2012 απαζρνιεί πξνζσπηθφ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο έλα άηνκν. Σελ 

31/12/2011 δελ απαζρνινχζε πξνζσπηθφ. 

Σν θφζηνο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ αλαιχεηαη σο εμήο: 

31/12/2012 31/12/2011

Κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 7.261,25 0,00

Θφζηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 2.026,94 0,00

ύλνιν 9.288,19 0,00
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7.11 Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο 

Σν θνλδχιη αλαιχεηαη σο εμήο: 

31/12/2012 31/12/2011

Ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 292,32 0,00

292,32 0,00

 

 

7.12  Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα  

Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο Δηαηξείαο αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 

 

 

   

Έζνδα ηόθσλ 31/12/2012 31/12/2011

Θαηαζέζεηο Σξαπεδψλ 73,47 185,03

ύλνιν 73,47 185,03

 

7.13  Φνξνινγία εηζνδήκαηνο  

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο Δηαηξείαο αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 

 

 

31/12/2012 31/12/2011

Φφξνο εηζνδήκαηνο 5.292,74 0,00

Έθηαθηε Δηζθνξά Λ.3845/10 1.000,00 185,00

6.292,74 185,00

   

Ζ Δηαηξεία, αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηηο αλακνξθψζεηο βάζεη ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, ζπκςήθηζε κέξνο 

ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο 2012 κε ηε θνξνινγηθά αλαγλσξίζηκε κεηαθεξφκελε δεκηά 

παξειζνπζψλ ρξήζεσλ (εληφο 5εηίαο)  θαη πξνζδηνξίζηεθε ππνρξέσζε θφξνπ πνζφ επξψ 5.292,74 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνθαηαβνιήο ηεο επφκελεο ρξήζεο. Σν πνζφ ησλ 1.000 € αθνξά ηέινο 

επηηεδεχκαηνο Λ.3986/2011 & Λ.4110/2013. 

 

7.14 Θέξδε (δεκηέο) αλά κεηνρή 

Σα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία επί 

ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο θαη έρνπλ σο εμήο : 

 

 

31/12/2012 31/12/2011

Θέξδε (δεκίεο) πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο 22.366,55 10.015,31

ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ ζε 

θπθινθνξία 20.000,00 20.000,00

Θέξδε ή (δεκίεο) αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) 1,1183 0,5008

 

 

Έμνδα ηόθσλ  31/12/2012 31/12/2011 

Ινηπά Σξαπεδηθά Έμνδα 275,24 50,00 

ύλνιν 275,24 50,00 
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7.15 πλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε 

Οη ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ πσιήζεηο θαη αγνξέο πξνο θαη απφ ηα ζπλδεφκελα κέξε ηεο Δηαηξείαο έρνπλ σο 

αθνινχζσο: 

΄Δζνδα παξνρήο ππεξεζηώλ 31/12/2012 31/12/2011

Κεηξηθή 40.150,00 0,00

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 1.801.383,00 537.077,00

ύλνιν 1.841.533,00 537.077,00

Ιήςε αγαζώλ &  ππεξεζηώλ 31/12/2012 31/12/2011

Κεηξηθή 0,00 1.200,00

ύλνιν 0,00 1.200,00

πνζό ζε επξώ

πνζό ζε επξώ

 

Οη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απφ θαη πξνο ηα ζπλδεφκελα κέξε ηεο Δηαηξείαο, έρνπλ σο αθνινχζσο: 

  

πνζό ζε επξώ

Απαηηήζεηο από παξνρή ππεξεζηώλ 31/12/2012 31/12/2011

Κεηξηθή 3.413,25 0,00

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 252.165,92 660.604,71

ύλνιν 255.579,17 660.604,71

Τπνρξεώζεηο από παξνρή ππεξεζηώλ 31/12/2012 31/12/2011

Κεηξηθή 5.441,37 4.146,67

ύλνιν 5.441,37 4.146,67

  

 

Βάζεη ησλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ νη δεζκεχζεηο κε ζπλδεδεκέλα κέξε αλέξρνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο 

κηζζψζεηο ζε € 0,00 ηελ 31/12/2012 θαη € 653,33 ηελ 31/12/2011. 

Οη αλσηέξσ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε βάζε εκπνξηθνχο φξνπο ηεο αγνξάο. 

Δθηφο ησλ αλσηέξσ δελ ππάξρνπλ άιιεο ζπλαιιαγέο ή ππφινηπα απαηηήζεσλ / ππνρξεψζεσλ / 

δεζκεχζεσλ ζηηο παξνπζηαδφκελεο ρξήζεηο. 

Γελ ππάξρνπλ ακνηβέο θαη παξνρέο ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε. 

 

7.16 πλαιιαγέο κε κέιε Γ.. & δηεπζπληηθά ζηειέρε 

Γελ ππάξρνπλ παξνρέο πξνο ηα κέιε Γ.. θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαζψο θαη ππφινηπα απαηηήζεσλ-

ππνρξεψζεσλ, δεζκεχζεσλ θαηά ηηο εκεξνκελίεο αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

7.17  Δκπξάγκαηα Βάξε- Δθρώξεζε απαηηήζεσλ 

 

Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε θαη δελ έρεη γίλεη εθρψξεζε απαηηήζεσλ.  

 

7.18  Δλδερόκελεο απαηηήζεηο – ππνρξεώζεηο 
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Γελ ππάξρνπλ ελδερφκελεο απαηηήζεηο - ππνρξεψζεηο φπσο πξνθχπηεη απφ ην Λνκηθφ χκβνπιν ηεο 

Δηαηξείαο.  

 

7.19 Γεζκεύζεηο 

Οη δεζκεχζεηο ηεο Δηαηξείαο ηελ 31/12/2012 αθνξνχλ ππνγεγξακκέλα ζπκβφιαηα γηα ιήςε ππεξεζηψλ απφ 

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο επξψ 331.314,22.  

Αληίζηνηρα ηελ 31/12/2011 αλαιχνληαη σο εμήο: α. Απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο πνπ πξέπεη λα 

δηαθαλνληζηνχλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο πνζφ επξψ 653,33 θαη β. Τπνγεγξακκέλα ζπκβφιαηα γηα παξνρή 

ππεξεζηψλ ζε πειάηεο ηεο πξνο ηθαλνπνίεζε εληφο ηνπ 2012 πνζφ επξψ  1,5 εθ επξψ πεξίπνπ. 

 

7.20  Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο από ηηο Αξρέο 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο γηα ηηο θνξνινγηθέο ηεο δειψζεηο απφ ηελ ζχζηαζε ηεο  

2004 (12/3/2004-31/12/2005 α΄ ππεξδσδεθάκελε ρξήζε) κέρξη θαη ηε ρξήζε 2010. Σν θνξνινγηθφ 

απνηέιεζκα ησλ ρξήζεσλ απηψλ αλέξρεηαη ζε δεκηέο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη αλακνξθψζεηο βάζεη θψδηθα 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο,  νη θνξνινγηθέο δειψζεηο έρνπλ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα θαη  δελ ππάξρνπλ 

ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο. Ωο εθ ηνχηνπ δελ πξνθχπηεη αλάγθε γηα ζρεκαηηζκφ πξφβιεςεο ζε βάξνο ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηπρφλ δηαθνξψλ θνξνινγηθψλ ειέγρνπ θαη πξνζηίκσλ ζε κειινληηθφ έιεγρν. Δληφο 

ηνπ 2012 νινθιεξψζεθε ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ γηα ηε ρξήζε 2011 πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 5 Λ. 2238/1994 θαη εθδφζεθε «Έθζεζε Φνξνινγηθήο 

πκκφξθσζεο» κε ζπκπέξαζκα «Υσξίο επηθχιαμε».  

Γηα ηε ρξήζε 2012 ε Eηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Λ. 2238/1994 φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ηζρχνπλ, θαη ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζείζαο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ΠΟΙ 1159/2011. Ο έιεγρνο 

απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε 

δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2012. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε 

επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη 

δεκηνπξγίαο ζρεηηθήο πξφβιεςεο γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο θαζψο εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο, ππνβάιεη εκπξφζεζκα ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη δελ έρεη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 

  

7.21 Πξόηαζε δηαλνκήο κεξίζκαηνο 

Ζ Δηαηξεία ζηελ ελ ιφγσ ρξήζε παξνπζίαζε θέξδε κεηά θφξσλ € 22.366,55. Σα θέξδε πνπ παξακέλνπλ πξνο 

δηάζεζε, χζηεξα απφ ηελ θάιπςε ζσξεπκέλσλ δεκηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ ζπλνιηθνχ πνζνχ € 

14.285.01, αλέξρνληαη ζε € 8.081,54. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία Σαθηηθνχ 

Απνζεκαηηθνχ, € 633,59 € ζχκθσλα κε ηα θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο κε ζθνπφ 

ην ππφινηπν € 7.447,95 λα παξακείλεη ζηα απνηειέζκαηα εηο λέν γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

Δηαηξείαο. Ζ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ησλ Κεηφρσλ ζηε πξνζερή Σαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ. 
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8. θνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ 

Ζ Δηαηξεία ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κπνξεί λα εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο 

θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθην, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη 

θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία πξνζδηνξίδεη, εθηηκά θαη 

αληηζηαζκίδεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

απηνχο ηνπο θηλδχλνπο.  Πξν ηεο δηελέξγεηαο ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ ιακβάλεηαη έγθξηζε απφ ηα ζηειέρε πνπ 

έρνπλ ην δηθαίσκα δέζκεπζεο ηεο Δηαηξείαο πξνο ηνπο αληηζπκβαιιφκελνχο ηεο.  

 

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο: Ζ Δηαηξεία δελ ζπλαιιάζζεηαη ζε μέλα λνκίζκαηα θαη δελ ππφθεηηαη ζε 

ηέηνην θίλδπλν ζηηο παξνπζηαδφκελεο ρξήζεηο. 

Αλάιπζε επαηζζεζίαο θηλδύλνπ επηηνθίνπ: Οη αιιαγέο ζηα επηηφθηα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην θαζαξφ 

εηζφδεκα ηεο Δηαηξείαο απμάλνληαο ην θφζηνο εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο πνπ αλαιακβάλεη γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη κεηψλνληαο ηα έζνδα απφ πηζησηηθνχο ηφθνπο. Ζ Δηαηξεία δελ 

είλαη εθηεζεηκέλε ζε πςειά επίπεδα θηλδχλνπ επηηνθίνπ, δελ πξνέβε ζε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη νη 

δηαθπκάλζεηο ηνπ επηηνθίνπ θαηαζέζεσλ δελ κεηαβάιινπλ ζεκαληηθά (ζεηηθή επίδξαζε) ηα έζνδα απφ 

πηζησηηθνχο ηφθνπο. 

 

Αλάιπζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ: Πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ε πηζαλή  κε έγθαηξε απνπιεξσκή  πξνο ηελ 

Δηαηξεία ησλ πθηζηάκελσλ  θαη ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ. Σα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ πνπ εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ  αλαιχνληαη σο εμήο: 

31/12/2012 31/12/2011

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 255.579,17 660.604,71

Ινηπέο Απαηηήζεηο 4.320,51 152,80

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 44.864,05 22.339,96

304.763,73 683.097,47  

 

Ζ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΥΑ 7 παξαηίζεηαη ζηε ζεκείσζε 7.2. 

 

 

Αλάιπζε θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο:  Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, δηαηεξψληαο 

δηαζέζηκα. Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηελ 31/12/2012 γηα ηελ Δηαηξεία αλαιχεηαη 

σο εμήο : 

Δληόο 6 κελώλ 6 έσο 12 κήλεο
Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 165.873,12 9.441,37
Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 53.044,48 8.323,22
ύλνιν 218.917,60 17.764,59
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9. Παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ 

αλά θαηεγνξία 

Σα πνζά πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία αλαθνξηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ Θαηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ζηηο πεξηφδνπο 

πνπ αλαθέξνληαη κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο αθνινχζσο: 

31/12/2012 31/12/2011

Θπθινθνξηαθά Πεξηνπζηθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 7.2, 7.3 259.907,02 660.757,51 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 7.4 44.856,71 22.339,96 

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ 304.763,73 683.097,47 

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 7.6, 7.7, 7.8 236.682,19 637.382,48 

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ 236.682,19 637.382,48 

 

 

10. Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ  

Οη ζηφρνη ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη ηε δηαηήξεζε ηεο 

πςειήο πηζηνιεπηηθήο ηεο δηαβάζκηζεο  θαη ησλ πγεηψλ δεηθηψλ θεθαιαίνπ, λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα 

λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο (going concern)  θαη  λα  κεγηζηνπνηήζεη ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. 

 

Παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ζηε βάζε ηνπ πνζνχ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, πξνο ηα μέλα θεθάιαηα, µείνλ ηα 

ηαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηα ηαµεηαθά ηζνδχλαµα φπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Οηθνλνκηθήο 

Θέζεο. Σν θεθάιαην γηα ηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2011 αλαιχεηαη σο εμήο:  

 

 

31/12/2012 31/12/2011

χλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 68.081,54 45.714,99

Πιένλ: Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο 0,00 0,00

Κείνλ: Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 44.864,05 22.339,96

Θεθάιαην 23.217,49 23.375,03

χλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 68.081,54 45.714,99

Πιένλ: Γάλεηα 0,00 0,00

ύλνιν θεθαιαίσλ 68.081,54 45.714,99

Θεθάιαην πξνο χλνιν Θεθαιαησλ 1:2,93 1:1,96

 

Ζ Δηαηξεία νξίδεη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ ζε ζρέζε µε ηελ ζπλνιηθή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, π.ρ. ίδηα 

θεθάιαηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη θάλεη ηηο 
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πξνζαξκνγέο θαηά ην ρξφλν πνπ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλδχλσλ ησλ 

ππαξρφλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αιιάδνπλ.  

11. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα πνπ λα ρξήδνπλ αλαθνξάο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Γ.Π.Υ.Α.. 

 

 

Καξνχζη, 23 Απξηιίνπ 2013 

 

Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο ηνπ Γ..  

Κέινο Γ.. Ζ Πξντζηακέλε Ινγηζηεξίνπ 

 

 

 

  

Υξήζηνο Ησάλλνπ  

ΘΤΠΡ.ΓΗΑΒ. Δ 391621 

Αλαζηάζηνο Σζαθαλίθαο 

Α.Γ.Σ. ΑΕ 601216 

Θέθια Εαθπλζηλνχ 

 ΑΓΣ Σ 040405 

 

 

 



Αξκόδηα ππεξεζία: Πεξηθέξεηα Αηηηθήο Γεληθή Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο Π.Δ Βνξείνπ Σνκέα Αζελώλ Σκήκα Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνύ

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ : http://www.athena-par.gr

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ: Πξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο: Υξήζηνο  Ησάλλνπ

Αληηπξόεδξνο:     Απόζηνινο  Κύηηιεο

Κέινο:           Αλαζηάζηνο Σζαθαλίθαο

23 Απξηιίνπ 2013

Λόκηκνο Διεγθηήο: Βαζηιηθή Παπαδήζηκνπ - Α.Κ..Ο.Δ.Ι. 32821

Διεγθηηθή Δηαηξεία: GRANT THORNTON A.E. (Α.Κ. .Ο.Δ.Ι. 127)

Σύπνο ΄Δθζεζεο Διέγρνπ Διεγθηή: Κε ζύκθσλε γλώκε

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ
Ξνζά εθθξαζκέλα ζε  € Ξνζά εθθξαζκέλα ζε   €

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ Θύθινο εξγαζηώλ 1.841.533,00 537.077,00

Απαηηήζεηο από πειάηεο 255.579,17 660.604,71 Θόζηνο Πσιήζεσλ -1.791.339,69 -522.768,27

Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 4.320,51 152,80 Κηθηά θέξδε /(δεκηέο) 50.193,31 14.308,73

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα 44.864,05 22.339,96 Ινηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά) -292,32 0,00
ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 304.763,73 683.097,47 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -21.039,93 -4.143,45

Θέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ,  ρξεκαηνδνηηθώλ  & επελδπηηθώλ 

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ απνηειεζκάηωλ 28.861,06 10.165,28

Κεηνρηθό Θεθάιαην (20.000 κεηνρέο x 3€  έθαζηε) 60.000,00 60.000,00 Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό) -201,77 135,03

Ινηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 8.081,54 -14.285,01 Θέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ 28.659,29 10.300,31

Πύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (α) 68.081,54 45.714,99 Φόξνο εηζνδήκαηνο -6.292,74 -285,00

Θέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο (α) 22.366,55 10.015,31

Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 236.682,19 637.382,48 Θαηαλέκνληαη ζε:
Πύλνιν ππνρξεώζεωλ (β) 236.682,19 637.382,48 - Ηδηνθηήηεο 22.366,55 10.015,31

ΠΛΝΙΝ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ   (α)+(β) 304.763,73 683.097,47 Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (β) 0,00 0,00

Ππγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  (α)+(β) 22.366,55 10.015,31

Θαηαλέκνληαη ζε:
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ - Ηδηνθηήηεο 22.366,55 10.015,31

Ξνζά εθθξαζκέλα ζε € Θέξδε/ (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) 1,1183 0,5008

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή -(ζε €) - -
31/12/2012 31/12/2011 Θέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάηωλ θαη απνζβέζεωλ 28.861,06 10.165,28

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο 45.714,99 35.699,68

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 22.366,55 10.015,31

Πύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο ρξήζεο 68.081,54 45.714,99 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ ΣΟΖΠΖΠ-ΔΚΚΔΠΖ ΚΔΘΝΓΝΠ

Ξνζά εθθξαζκέλα ζε €

31/12/2012 31/12/2011

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΩΛ ΚΔΡΑΜ ΓΙΞ  ΚΔ ΔΙΞ Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Ξνζά εθθξαζκέλα ζε € Θέξδε /(δεκηέο)  πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο) 28.659,29 10.300,31

Πιένλ /κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

31/12/2011 Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 201,77 -135,03

ύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ζύκθσλα κε ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Πξόηππα 49.861,66

Πξνζαξκνγέο ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ κε βάζεη ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Πξόηππα -4.146,67 Κείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ 400.857,83 -659.836,42
Πύλνιν Ηδίωλ Θεθαιαίωλ ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα 45.714,99 (Κείσζε) /αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) -406.993,03 633.835,81

Κείνλ:

Σόθνη θαη ζπλαθή έμνδα πιεξσζέληα -275,24 -50,00

31/12/2011 Θαηαβεβιεκέλνη θόξνη 0,00 -285,00

ύλνιν Απνηειεζκάησλ κεηά θόξσλ ζύκθσλα κε ην ΔΓΙ  11.215,31 Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 22.450,62 -16.170,33

Πξνζαξκνγέο ζηα απνηειέζκαηα κε βάζεη ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Πξόηππα -1.200,00
Πύλνιν Απνηειεζκάηωλ κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα 10.015,31 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 73,47 185,03
Πύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) 73,47 185,03

Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Πύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο(γ) 0,00 0,00
Θαζαξή αύμεζε/(κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ)22.524,09 -15.985,30

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 22.339,96 38.325,26
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 44.864,05 22.339,96

Ζ ΠΡΟΪΣΑΚΔΛΖ ΙΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

          Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΗΔΤΘΤΛΩΛ ΤΚΒΟΤΙΟ                 ΚΔΙΟ Γ.

Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γ.. ησλ  εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (από ηηο 

νπνίεο αληιήζεθαλ ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο):

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ

ΘΔΘΙΑ ΕΑΘΛΘΗΛΝ

Α.Γ.Σ. Σ 040405

 ΘΤΠΡ.ΓΗΑΒ. Δ 391621 Α.Γ.Σ  Α.Ε 601216

ΣΟΖΠΡΝΠ ΗΩΑΛΛΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ ΡΠΑΘΑΛΗΘΑΠ

Καξνύζη, 23 Απξηιίνπ 2013

(Γεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ Θ.Λ. 2190, άξζξν 135, γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΙΞ)

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ ζην θεθάιαην 

ΑΘΖΛΑ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΑΟ. Γ.Δ.ΚΖ.  5729501000 - ΑΟ. Κ.Α.Δ. 56357/01ΑΡ/Β/04/88

ΔΓΟΑ: ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ 16 - 151 25 ΚΑΟΝΠΗ   

Πηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο 4ε ρξήζεωο  από 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έωο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΑΘΖΛΑ ΠΑΡΑΥΩΡΖΔΗ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. πληζηνύκε

επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε ηνπ δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξείαο, όπνπ αλαξηώληαη νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε

έθζεζε ειέγρνπ ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή. 

ΞΟΝΠΘΔΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 
1. Ζ εηαηξεία αθνινύζεζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο κε απηέο πνπ αθνινύζεζε θαηά ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε. Γελ 
έρνπλ επέιζεη αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, εθηηκήζεηο ή δηόξζσζε ινγηζηηθνύ ιάζνπο ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο 31.12.2012. 
2. Ζ εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο θνξνινγηθέο δειώζεηο από ηελ ζύζηαζε 12/03/2004 
κέρξη θαη ηε ρξήζε 2010. 
Δληόο ηνπ 2012 νινθιεξώζεθε ν θνξνινγηθόο έιεγρνο ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Ινγηζηώλ γηα ηε ρξήζε 2011 πνπ 
πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 5 Λ. 2238/1994 θαη εθδόζεθε «Έθζεζε Φνξνινγηθήο 
πκκόξθσζεο» κε ζπκπέξαζκα «Υσξίο επηθύιαμε». 
Γηα ηε ρξήζε 2012 ν θνξνινγηθόο έιεγρνο ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Ινγηζηώλ βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθό 
θνξνινγηθό πηζηνπνηεηηθό πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 
2012. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνθύςνπλ πξόζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 
εθηηκνύκε όηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
3. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο  ελνπνίεζεο ζηηο ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΑΘΖΛΑ ΑΣΔ, πνπ έρεη έδξα ζηελ Διιάδα θαη θαηέρεη πνζνζηό 99% επί ηνπ κεηνρηθνύ 
θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο. 
4. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ 
ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο. 
5. Σα Θέξδε/ (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηνλ ζηαζκηζκέλν αξηζκό 
κεηνρώλ ζε θπθινθνξία. 
6. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο είλαη έλα (1) άηνκν ζηελ ρξήζε 2012. 
7. ηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ηα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε επξώ.  
8. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Γελ έρεη 
επέιζεη δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο/δξαζηεξηόηεηαο. 
9. Οη ζπλαιιαγέο θαη ππόινηπα απαηηήζεσλ/ππνρξεώζεσλ ηελ 31/12/2012 κε ζπλδεδεκέλα κέξε, θαηά ηελ έλλνηα 
ηνπ ΓΙΠ 24 έρνπλ σο εμήο:  
Έζνδα 1.841.533 επξώ, Έμνδα 1.200 επξώ,  Απαηηήζεηο 255.579 επξώ & Τπνρξεώζεηο 5.441 επξώ.   
10. Ζ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ αλσηέξσ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ε 23/04/2013. 
11. Γελ ππάξρνπλ ζην ηέινο ηεο  ηξέρνπζαο ρξήζεο, κεηνρέο ηεο εηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη  από ηελ ίδηα. 
12. Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γεγνλόηα, ηα νπνία  αθνξνύλ ηελ εηαηξεία θαη 
επηβάιιεηαη αλαθνξά από ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Πξόηππα.  
 

http://www.athena-par.gr/
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